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CHARACTERISTICS OF INFINITIVE WORD COMBINATIONS  
AS “NOMINAL+VERB”

Verbal expressions of the “name + verb” type are widely used in speech, as are other verbal word 
combinations or compositions. In the article, opinions are considered about the verbal combinations 
of the indicated type, it is expressed the author’s own point of view, including a critical analysis 
of some positions. As a rule, the word formations of type “nominal + verb” with infinitive used in 
a subjective case, appears as the subject. If the subordinate part is a noun, numeral, pronoun, then 
it will not be applied or used as a defining component: the numeral, adjective and pronouns can be 
related and agreed only with nominal words. Infinitive formations of the “nominal + verb” type, as 
well as other verb formations, have wide spheres of development. Verbal formation of the nominal + 
verb type as well as other verbal phrases or formulations, are widely and commonly used in speech.

Our research has shown that indeed indefinite forms of verbs are unexplored in our linguistics. 
One of our conclusions is that not all verb conjugations can be called components. For components, 
it is important to first have a verb combination, and then to have it in a complex form or construction. 
Of course, we do not say that compounds of one type must include words of another type; but we 
claim that composition is a broader concept than word combinations. Logic allows us to prove that 
it sounds more accurate and scientific if we first use the terms compound, then compound, and then 
compound. Because two lexical units are not the basis for a combination, they are the basis for 
a word combination. Among the results we have obtained, we can show the emphasis on morpheme 
hybridization in composition. A comprehensive explanation of this topic helps to reveal and explain 
of grammatical and lexical issues, eliminates of difficulties associated with learning.

Key words: infinitive composition, typology of infinitive word combinations, verbal compositions, 
verbal word combinations, position in sentences, stylistics, names.

Formulation of the problem. Verbal compositions 
are used in a simple and difficult structure. The places 
of the verbal compositions such as “name + verb”, in 
the linguistic literature there are various ideas about 
this. The problem of using them in one or another 
functional style is little studied.

The first information about the infinitive is 
contained in the grammar of M. Kazymbay, 
and the author used the term “indefinite form” 
(conditional mood), combining the suffixes “-maq, 
-mək” under this name.

Reporting on the previous historical attitude to 
the indefinite form, M. Huseynzade used the phrase 
“old grammar textbooks”. According to him, in these 
books the suffixes “maq” and “mək” are called “adəti 
məsdər” (habitative infinitive), and all types of verbs, 
forms, verbal nouns, verbal adjectives, verbal 

conjunctions and explained by other indefinite forms. 
In addition, in these books the verbal noun, the verbal 
adjective is called “infinitive type”, “hasili-infinitive”, 
“infinitive noun”, and sometimes “verbal noun” or 
“maful noun” formed from the infinitive [6, p. 199].  
It should be noted that at the end of the 1954 text- 
books M. Huseynzadeh gave very brief information 
about grammars, as well as about grammars of 1933, 
compiled by M. Kazymbay, P. Budagov, 6 authors in 
1924. In the information about Afshar’s book “Fanni-
serfi-turki”, he showed that Afshar verbs as “asli”, 
“zamani” and “farili” were divided into three parts, 
infinitive zamani verbs, and the adjectives verbs were 
included in the farili verbs. In the 1924 collection 
of grammars mentions the fact that the verb forms 
are called “sigha”. In this book, for the first time, 
the verbs were divided into definite and indefinite, 
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and the indefinite sighas included “masdar”, “ismi 
fail”, “ismimaful” and “rabt sighs” [6, p. 234, 236]. 
In general, it is not surprising that in old books on 
grammar indefinite forms of the verb are mentioned 
under the one or another name. These forms exist in 
a language and also differ in their use. It would be 
wrong to ignore them.

In Azerbaijani linguistics, the term “infinitive” 
was adopted and stabilized more quickly. If we  
conditionally connect the stabilization of morpho- 
logical terms to a certain level with M. Huseynzadeh’s 
textbook of 1954, we will see that the names 
of indefinite forms of the verb have not changed 
since then. Of course, the problem is not solved by 
stabilizing the term, it is more important to define 
the concept precisely. A number of our linguists 
have conducted research on the history of infinitive 
research. A. Babayev and S. Zeynal approached this 
issue from a purely historical point of view, seriously 
collected and recorded their opinions in various 
grammar books, articles and other research works. 
V. Aliyev conducted a research on each of the non-
declining forms of the verb. His work on the infinitive 
contains most of the ideas of Azerbaijani linguistics 
about the infinitive [5].

F. Zeinalov, determining the infinitive in its 
meaning, indicated that it means “the action”. 
Sometimes this explanation becomes the subject 
of the dispute about the meaning of the verbal noun 
and infinitive [5, p. 37].

When defining the infinitive often refer to 
the grammatical defining suffixes “-maq, -mək”, 
G. Bagirov also put forward the idea that these suffixes 
are the means of word formation, as an example he 
gave nouns “çaxmaq”, “oymaq” [3, p. 26]. The idea 
that: the infinitive means “the name of the action” 
and that it is the name of the action.

In the textbook, published in 1954, M. Husseinzade 
wrote that the infinitive is not connected with tense 
and person, and expresses the title of the verb with 
a special formal sign [6, p. 198]. Indeed, the infinitive 
is not just the name of the action. The forms 
of the verb also express the state of (düşünmək, 
susmaq, xəstələnmək və s.). In the semantics of these 
verbs there is no movement. In general, infinitive 
means the name of all verbs. So, it is possible to define 
it as a form denoting a verb. One of the important 
features of the infinitive is its connection with 
nouns and verbs. M. Huseynzadeh shows that 
the adding of the suffix “-maq / -mək” to the roots 
of the verb causes it to lose its verbal features. This 
form cannot accept any suffix of the verb, but can 
be used with all suffixes characteristic of the noun 

[7, p. 229–230]. Although the infinitive suffix loses 
the features of the accepted verb, it retains the ability 
to express the name of the verb. A. Javadov also 
drew attention to the fact that the infinitive does 
not accept the suffixes of the verb tense, the image 
and the category of the person, as well as the suffix 
of the quantitative category of the noun [4, p. 138]. 
Interestingly, the infinitive cannot be used only with 
a quantitative suffix.

The rank of development of the problem. In 
the linguistic literature, the verbal word combinations 
are known as well as the verbal formations. The 
history of their formation and development is 
studied, starting with the syntax, and then moving 
on to the word combinations. A similar approach to 
the Azeri language was laid down by its founder, 
Mirza Kyazymbek (mirze kazim), and in the 1940–50s 
it was implemented by M. Shiraliev and professors 
M. Gyceinzadein school books [9, p. 13].

In the monograph of professor Y. Seidov “Word 
combinations of speech in the Azerbaijani literary 
language” verbal word combinations are also called 
“verbal formations” [8]. These concepts are discussed 
here in a broad context: section “The problem 
of verbal word combinations and formations” consists 
of 18 pages. Here such topics are highlighted, such as 
participles, verbal word combinations with infinitives, 
which are the difficult forms of verbal formations.

The purpose of the article – to give definition 
of word combinations, composed of the name 
and verb, to identify and classify the constructed 
forms.

Exposition of the main material. The author 
critically approaches to the existing conceptions 
about verbal formations, highlighting the following 
groups: verbal word combinations in a subjective 
case; verbal word combinations in a genitive case; 
verbal word combinations in a dative case; verbal 
word combinations in an accusative case; verbal word 
combinations in an instrumental case and verbal word 
combinations in a prepositional case.

A similar approach is also used by other 
researchers: verbal word combinations are classified 
in accordance with the syntax links, with the accent 
made on case changing of the name.

“Along with the subject, in the above study, 
the verbal word combinations are grouped in four 
types” [8, p. 331–339].

Both approaches have general principles. In 
the first case, the accent was done on the adjoining, 
considered, in addition, also the word combinations 
with the infinitive. In principle, also the words 
of I, II, III types can also be considered as the word 
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combinations with the adjoining. The practice shows 
that a similar principle of division should be 
corresponded to the content of word combinations 
and formations.

The function of the subordinated side in the word 
combinations is in the definition of the explanatory 
or specific side of their content. There is no other 
status. In the word combinations, both sides must 
be considered. The main side, naturally, expresses 
the basic meaning.

If to make a content analysis of the structure 
of formations, we can come to the conclusion that 
the questions of their inside structure components 
are morphological, as the question asked to all word 
combination. For example, morphological analysis 
of the sentence “My greatest desire was to study 
well and excellently” consists of the answers to 
the following questions: “How? What to do? Whose? 
What was it? “In accordance with the members 
of the sentence, the syntax analysis consists of answers 
to the following questions: “What? What was it?”.

It is also known that in the establishing of verbal 
formation, the nominal parts of speeches and word 
combinations are actively used, especially nouns, 
pronoun and adverb. Nominal and verbal word 
combinations are the mostly widespread. The 
following word combinations are used with 
the infinitive:

1. Infinitive word combinations of the type 
“nominal + verb”.

2. Infinitive word combinations of the type  
“verb + verb”.

3. Infinitive word combinations of the type 
“adverb + verb”.

Related to Participle 2:
1. Structure with Participle 2 “nominal + verb” type.
2. Structure with Participle 2 “verb + verb”.
3. Structure with Participle 2 “adverb + verb” type.
Related with Participle1:
4. Structure with Participle1 “nominal + verb” type.
5. Word combination + word combination, 

composed with Participle.
The structures with Participles “nominal + verb” 

has the interesting linguistic features. Let’s refer 
to examples:“Working in the oil fields in Baku was 
the biggest Tahir’s dream”. “We are not learning 
soon: there was a little time left”, “What can we 
be better than listening to the gurgle of water 
and the gurgling of birds?”, “How awesome it would 
be living in Azerbaijan until the end of life!”.

In the first sentence the verbal formation consists 
of five elements: difficult word combination consists 
of two basic and depended components. The verb 

“work” appears here in role of subject. In the second 
sentence the verb formation consists of four components 
and also serves as subject. In the third sentence the word 
combination with infinitive consists of five elements 
and appears here in a role of object. In the fourth 
sentence the word combination with infinitive consists 
of four components and appears as subject.

The word combinations with infinitive 
of type “nominal + verb” can consist of 3–6 and more 
components. For example: “In our village I like 
picking apples, pears, plums, quince sand apricots in 
the garden”.

As a rule, the word formations of type “nominal + 
verb” with infinitive used in a subjective case, appears 
as the subject. If the subordinate part is a noun, 
numeral, pronoun, and then it will not be applied or 
used as a defining component: the numeral, adjective 
and pronouns can be related and agreed only with 
nominal words. For example: How to live life with all 
its sorrows and joys, to go the path, both successful 
and with losses can only be predetermined by fate. 
Can you imagine the wide open gates, houses left 
unattended by the owners? In each of given sentences 
the similar infinitive words are used.

In Azerbaijan language the word combinations with 
a type of “nominal + verb” are widely used. We can 
come across the similar word combinations in simple 
extended sentences. Among the word combinations 
of the indicated types there are word combinations 
with infinitive bearing special clarifying character. 
For example: Standing in front of the school and even 
more impatiently waiting for a friend is not so easy. 
I got used to it for a long time remember Baku streets, 
alleys, impasses, live together with both joyful and sad 
emotional experiences.

Using infinitive word combinations 
of type “nominal + verb” depends on the style 
of the text and the intention of the author. According 
with practical styles, each sentence can be reasonably 
broad and just enough laconic. The using of a simple, 
extended sentence depends on the purpose and desire 
of the speaker.

Suppose that you need to express the following 
thought in the sentence: To be born, live, study, serve 
people in this affectionate city – in my Baku – can be 
considered as an endless happiness. Here, the word 
combination of the type “nominal + verb” will help to 
turn a simple sentence into extended.

The word combination of the type “nominal 
+ verb” can be used as functional, for example, in 
an artistically style:

Greet, ask about health, and find out about 
the mood,
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Laugh and joke with a friend on the days 
of celebrations.

So it was habit even among grandfathers, because 
a glorious habit,

And happiness is to live like this, with the desire to 
be with everyone!

(Samed Vurgun).
As can be seen from the given example, in this 

sentence, the similar predicates are made from word 
combinations of the type “nominal + verb”. This is 
especially advantageous when declaring the poetries, 
creating a particular poetic mood.

In a scientific style:
“To participate in research requires 

a comprehensive exposure to the experimental 
methods of these studies”. The success of discovering 
multi-octane gasoline smiled at the Azerbaijani 
scientist, which made him famous all over the world.

In the first sentence the expression “to participate 
in research”, and in the second, “to discover multi-
octane gasoline” appear as a subject.

In a publitistic style:
The opportunity to participate in the cultural life 

of the village, to be at all events with the workers gave us 
spiritual strength. In this sentence, word combinations 
with infinitive are used as similar subjects.

It should be noted that the word combinations 
of the type “nominal + verb” are considered the most 
active and productive types while using the oral 
speech. They can act as all members of the sentence, 
except the object.

Azerbaijani linguist professor V. Aliyev, revealing 
the syntactic features of the infinitive, emphasizes that 
these word combinations serve to explain the meaning 
and capabilities of verbs, their widespread usage.  
“It is worth to answer this kind of question: why are 
the verbal words formations associated with such 
forms, which themselves are the verbal formations? 
Why do the extended versions of the nominal word 
combinations turn into more difficult forms of word 
combinations, and the expansion of the verbal words 
formations are converted into more difficult verbal 
word formations? All of this speaks about the particular 
nature of linguistic morphemes of verbal formations. 
As Participle 1 and as Participle 2 co-ordinate in 
themselves the entity of two parts of the speech, 
and verbal formations unites in themselves the entity 
of two syntactic categories: word combinations 
and sentences. So, the verbal word combinations 
combine in themselves the features of sentences 
and word combinations. While speaking about 
the composition one should take into attention the said 
before” [5, p. 71–72].

Speaking about consist of word combinations 
of the type “nominal + verb” on the basis 
of the infinitive, apparently, it is not necessary to 
emphasize the hybrid character of this formation. But 
in addition to would like to accentuate the opinion 
of the researchers about the fact that the word 
combinations are formed of verbs, and it was written 
by Y. Seyidov, A. Abdullayev, K. Abdullayev, 
and others [8; 1; 2].

We consider that, while forming a word 
combination, one should pay attention to such 
parameters, such as intonation, or breathing while 
speaking, putting the accent, so as to bring clarity to 
an idea, a thought. If you pay attention to the syntax 
of the text, you can say that there are similar notes, 
intervals in other forms of speech, for example, 
in references, introductory words, amendments, 
additions, even in the sentences. The most important 
is a sentence. Should the sentence not be included in 
the structure of the formations or should the nominal 
word combinations not be able to form a single 
whole?

“My tender and dear mother”, “Samples 
of poems of another poet brought by Vagif”, “One 
of the outstanding national masters” and etc. As 
you can see if we use the word combinations in 
the sentence they will be able to preserve its integrity. 
Separately, they can be used as the nominal word 
combinations.

We have already been convinced that 
the combinations of a similar type or gender 
can be freely used as the word combinations 
and the sentences. Noteworthy, there are other means 
that can create a syntactic unit or composition. Words 
from the category of affiliation can subordinate to you 
the words that used in the text before them.

The word combinations with infinitives of the type 
“nominal + verb” take an intermediate position in 
the predictive word combinations. For example, to go 
home – goes home. Comparison of these two samples 
does not give any possibility to determine which 
formed from what. It is necessary to find and provide 
additional arguments.

B. Vinogradov, saying about word combinations 
in Russian, clearly wrote: “Naturally, when we say 
“study philosophy”, “practice singing”, “feel a friend” 
and similar phrases, it should be remembered that this 
system of phrases also includes the predicative forms 
“I study philosophy”, “I practice singing” [10, p. 4].

Speaking from similar positions, in the Azeri 
language it is not necessary to identify the forms 
of word combinations of the type: to bring water, to 
build a house, to write a statement, to cook pilaf, to 
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plant wheat and just like I carry water, I build a house, 
I write a statement, I cook pilaf.

We believe that the statements of B. Vinogradov 
mean that in the language, or, more specifically, in 
speech, the two mentioned forms “study philosophy” 
and “I study philosophy” are used similar. The 
difference is that one of them, in a syntactic sense, 
cannot become a member of the sentence, but the can.

At the same time, each of them, being separately 
a nominative or predictive unit, is actively used 
in speeches, being the one unit. It is difficult to 
judge which form has formed first. It should be 
taken into account that the form “to sing the song” 
can be the source point, because the “singing” in 
the beginning was not transferred in other paradigms, 
(temporal and nominal and stc.) we talk about first 
and initial form.

Infinitives are often used in the sentence as subject 
and object.

In a role of subject: Probably it is good for me 
to see my grandmother in a dream (Y. Samadoglu). 
Delivering the news of the rejecting the ruler’s 
gift to the ruler could be costly to everyone here 
(Y. Samadoglu). Jafar was bored sitting with his 
wife, who did not speak without being interrogated 
(I. Afandiyev). Especially at dawn, the clear promise 
of the sky was to go ashore alone (B. Bayramov).

In a role of object: This time it was not Rosa’s 
fault for not coming to the village (A. Aylisli). 
She did not blame anyone for the fact that she 
was still not married (A. Ailisli). Instead of being 
proud of the achievements of the village, you are 
writing denunciations to everywhere (A. Valiyev). 
I was thinking of leaving my teachers, friends 
and going to a far away village school as a teacher 
(A. Valiyev). You can’t even study something until 
the end (M. S. Ordubadi). Try to feel the sea, to learn 
its language (B. Bayramov). Do you teach them to 
write in Tatar? (I. Shikhli).

In a role of predicate: Your idea is to always harm 
people, to leave them destitute (M. F. Akhundov). If 
prejudice is to rob us, let us know (M. F. Akhundov). 
Maybe your idea is to move the village here? Our goal 
is not to go back halfway. To get rid of that family is to 
get rid of the pangs of conscience (M. S. Ordubadi).

In addition to the fact that the infinitive 
composition of a noun + verb is widely used, it also 
has multifaceted typological structural-meaningful 
traits. First of all, it should be taken into consideration 
that the words included in the composition have 
lexical or phraseological meaning. This issue has not 
been explored and has raised controversial proposals 
in debate.

Let’s use such components in sentences:
It is impossible to get the head out about Aslan 

(means: It is impossible to understand Aslan).
I fell in uplift to work as a tractor driver, but it was 

impossible (means: I had a desire to work as a tractor 
driver but it was impossible).

His father was in a thought to be an engineer 
(means: His father planned to be an engineer).

You do not need to pay attention to the environment 
(means: You shouldn’t pay attention around).

Do we need to solve everyone’s grief? (Means:  
Is it up to us to take care of everyone?).

Can we say that the compounds in these sentences 
such as to get the head about, tractor driver, was in 
thought to be, pay attention to the environment, solve 
the grief of everyone form a component in which they 
are used?

In our opinion it is clear in the first sentence that 
was in thought to be engineer is not a component, but 
a component verb, and in the second sentence to solve 
the grief of everyone is phraseology, component verb.

It is prohibited to talk about its formation.  
To solve everyone’s grief  is also a combination far 
from the lexical meaning, it cannot be considered as 
a component. Components must act in a sentence as 
members of the sentence. If you pay attention then you 
will see that even they are members of the sentence being 
in the role of the subject, they are far from the lexical 
meaning. Contents must have a lexical meaning.

In this sense, the parts was in a thought to be 
an engineer, pay attention, to solve everyone’s grief 
are subordinate parts, it is impossible to consider as 
essential or subordinate parts.

In such cases it should be taken into consideration 
to whether the lead party is capable of maintaining 
a semantic balance. How to analyze as members 
of sentences the phrases in the sentence “my father 
works as an engineer”, “my mother works as a teacher” 
from the point of view of infinitive connections such 
as to work as an engineer, to work as a teacher?  
My father – is a subject, works – is a predicate 
and etc. What is engineer? Is it object? The point is 
that controlling with the verb was the main condition. 
The words engineer or teacher is not object, and then 
what is it? Is an engineer, is a teacher together are 
compound predicate, not the complex predicate. 
The reason is that to work as an engineer, to work 
as a teacher are part of the composition. The verb to 
work in these sentences is an auxiliary word, deprived 
of lexical meaning. If there are morphological 
questions of these words, it is “who?” there may be 
no syntactic questions. Therefore, they cannot be 
regarded as independent members separately.
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Алієва Шахла Гахраман. ОСОБЛИВОСТІ ІНФІНІТИВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ  
ТИПУ «ІМ’Я + ДІЄСЛОВО»

В усному мовленні широко використовуються словесні вирази типу «ім’я + дієслово», як і інші 
словосполучення або словесні композиції. У статті розглядаються думки про словесні поєднання 
зазначеного типу, виражається власна точка зору автора, включаючи критичний аналіз деяких позицій. 
Відзначається, що, як правило, підметом виступає словотвір типу «ім’я + дієслово» з інфінітивом, що 
використовуються як суб’єктивний відмінок. Якщо підпорядкована частина є іменником, числівником, 
займенником, то вона не буде застосовуватися або використовуватися як визначальний компонент: 
числівник, прикметник і займенники можуть бути пов’язані і узгоджені тільки з іменними словами. 
Інфінітивні утворення типу «ім’я + дієслово», як і інші дієслівні утворення, мають широкі сфери 
розвитку і застосування. Дієслівні утворення типу «ім’я + дієслово», а також інші словесні фрази або 
формулювання широко і систематично використовуються в мові.

Дослідження показало, що невизначені форми дієслів не досліджені в азербайджанській лінгвістиці. 
Один з наших висновків полягає в тому, що не всі відмінювання дієслів можна назвати компонентами. 
Для компонентів важливо спочатку мати дієслівне словосполучення, а потім представити його в більш 
складній формі або конструкції. Звичайно, ми не говоримо, що з’єднання одного типу повинні включати 
слова іншого типу, але ми стверджуємо, що «композиція» – це ширше поняття, ніж словосполучення. 
Логіка також доводить, що якщо ми використовуємо терміни «комбінація», то «словосполучення», 
а потім і «складене» виходить правильно і з наукової точки зору. Оскільки дві лексичні одиниці – це 
основа перш за все для словосполучення. Серед отриманих результатів ми можемо показати наявність 
акценту на гібридизацію морфем у складі словосполучень. Докладне розкриття цієї теми допомагає 
виявити і пояснити граматичні та лексичні питання, позбавляє від труднощів, пов’язаних з навчанням 
мови.

Ключові слова: інфінітивна композиція, типологія інфінітивних словосполучень, словесні композиції, 
словесні поєднання, положення в реченнях, стилістика, імена.

Conclusions. In this way, speaking about 
the infinitive form of the type “name + verb”, 
and also about the role of verb including the formation 
of composition, It should be emphasized that 
this character is a manifestation of the hybridity 

of the category. We cannot assume that because of this 
it should be referred to as infinitive and that, when 
forming the composition of the word combinations 
it should not take into account involvement of some 
other facts or categories.
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POLITENESS AS A LANGUAGE CATEGORY

The article analyzes politeness as a complex system of communication strategies aimed at achiev-
ing harmonious, effective and conflict-free communication, which is a regulator of communicative 
behavior of interactants. These strategies determine the choice of means of verbal and nonverbal 
communication. As a result of clearly defined methods and techniques of object cognition in terms 
of the theory of linguistic communication and pragmalinguistics, an attempt to describe politeness 
as a linguistic category based on the structure of the communicative act is made. Attention to the sci-
entific research, which serves as a conceptual basis for a comprehensive, thorough study of the lin-
guistic manifestation of courtesy and features of implementation of its strategies, is paid. It is proved 
that the use of verbal means of expressing politeness is determined by the pragmatic parameters: 
who speaks, to whom, for what purpose, how, under what conditions and with what effect. Therefore, 
the characteristics of communicators, their intentions, verbalization of communicative strategies 
and tactics, scope and perlocutionary effect are relevant for the analysis of language indicators func-
tioning. Taking into account the communicative and situational aspects, the grammatical indicators 
of courtesy, which are based on the strategies of positive and negative politeness: morphological 
category of vocative and dative cases, category of personality, interstitial category of person, mor-
phological verb categories of tense, method and type and syntactical categories of predicative denial 
and questioning, are distinguished. It is stated that politeness as a language category is character-
ized by national and cultural specificity, which is implemented not only by the formulas of language 
etiquette, but by strategies and tactics of influence, their verbalization, which exist in a particular 
communicative culture and which regulate interaction. It is emphasized that all verbal and non-ver-
bal language units are aimed at achieving effective communication. The article describes of a suc-
cessful communicative process management with the help of language indicators of the category 
of politeness, which characterizes it as a pragmatic strategy, aimed at influencing the intellectual, 
volition and emotional spheres of the addressee.

Key words: politeness, category of politeness, communicative act, language indicators, commu-
nication strategies, communicative tactics.

Statement of the problem in general and its 
connection with important scientific tasks. The 
level of polite communication often affects 
the behavior of interlocutors more than the substantive 
content of speech. The purpose of polite behavior is 
to convince the partner of a positive attitude towards 
him and cause the same feedback. At a personal 
level, a feedback should be personal, at a social level 
it ought to be formal. N. Formanovska postulates: 
“politeness is an ethical category, abstracted from 
specific people, which is reflected in the language, 
which, for linguistics of course, is worth studying” 
[1, p. 77].

Analysis of recent research and publications 
that have laid foundation to solutions to 

the problem. Communication as a type of human 
activity is included in social relations. When 
choosing the language of polite communication, 
an addresser takes into account the rules 
and norms of communication culture, i.e. a design 
of polite speech develops in accordance with 
ethical norms that govern the speech behavior 
of a particular linguistic and cultural community 
speakers. A thorough and accurate scientific 
description of a particular language does not do 
without grammatical and lexical rules concerning 
the differentiation of interlocutors in terms of their 
social status, gender and age. Clarifying the role 
of these rules in the general description of language 
represents a complex linguistic problem.
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Courtesy as a language category has repeatedly 
attracted the attention of researchers [2–4 and others]. 
Linguistic description of politeness is a component 
of all aspects of its research, although the behavioral 
approach remains dominant until these days. Most 
scholars consider politeness as a demonstration 
of respect for the addressee by the speaker, politeness 
is considered to be a moral quality of communicators 
who adhere to the external manifestations 
of respectful communication (formal courtesy) 
and internal (friendliness, kindness, sincerity) 
[5; 6; 7; 8]. N. Zhuravlyova emphasizes that “the 
combination of external and internal displays allows 
language politeness to be an important regulator 
of communication” [8, p. 9].

Linguistic politeness is important in terms 
of pragmatics and grammar of any language, because 
it is one of the central categories of linguistic 
pragmatics, which demonstrates the relationship 
between communicative partners. Politeness is 
implied when, in the process of stylistic variation, 
preference is given to a statement that takes 
an addressee into account more and represents respect 
for him. This concept is defined by the following main 
parameters: social nature, interlocutors’ competence, 
compliance with the rules of the game, insincerity 
and verbalization [8, p. 33–34].

The representation of politeness in the Ukrainian 
language is of particular interest, because it 
almost does not consider the possibility of social 
relations representation between communicators 
with grammatical means, and if indicated, then, in 
fragments [8; 9; 10; 11 and others]. The lack of study 
of theoretical and practical issues of verbal means 
of expressing politeness in the Ukrainian language 
studies indicates the need for their refinement.

Extraction of previously unsolved parts 
of the general problem to which this article 
is devoted. A researcher of a courtesy category 
R. Gushcha notes that before describing language 
politeness it is important to remember that this 
phenomenon cannot be considered in terms of three 
traditionally accepted branches of semiotics, since 
semantics studies the connections between language 
signs and reality, syntactics describes the connection 
between signs themselves, and pragmatics studies 
the connections between language signs and native 
speakers, thus, politeness, the meaning of which is 
to demonstrate the relationship between participants 
of interaction, does not belong to any of these fields 
[12, p. 47]. Linguistic politeness should be analyzed 
as a component of an utterance meaning, which is 
influenced by a communicative situation (connection 

with semantics and pragmatics) and which is 
realized by means of language (connection with 
the grammatical system of a language). Language 
politeness, N. Zhuravlyova emphasizes, “It is the art 
to express the inner respect we feel for another person 
by external signs” [13, p. 7].

Therefore, politeness is considered as a language 
category, the content plan of which is determined by 
the semantic components of polite communication 
(respect, friendliness, parity), and the plan 
of expression is delivered by communicative strategies 
and tactics implemented by language tools that affect 
communication effectiveness. It is also important 
for our study to answer the question: how a clearly 
defined communicative intention can be realized with 
the help of language units.

Formulation of the article goals (task 
statement). The purpose of the article is to analyze 
the approaches to the communicative-pragmatic 
category of politeness in the scientific literature, 
as well as the specifics of linguistic representation 
of the category of politeness. 

Distinguishing of the main features of the study 
with a full proof of the obtained scientific results. 
Politeness is aimed at the appropriate use 
of language indicators and adherence to strategies 
and tactics of communicative behavior, traditions, 
rules and norms of a particular ethnic group in order 
to successfully communicate. O. Zemska classifies 
politeness to implicit categories of communicative-
pragmatic nature, which represents itself at different 
levels of language [14]. That is, it is not only about 
stable, repetitive, routine formulas, but broader 
phenomena, which we qualify as indicators. The 
term indicator (from the Latin indicator – index), 
borrowed from the natural sciences, was introduced 
into pragmalinguistics by J. Austin, and developed 
and supplemented by J. Searle. It is used to denote 
verbal and nonverbal means that demonstrate 
certain linguistic phenomena, primarily functional. 
O. Pocheptsov notes that the rules of a language 
functioning unit as an indicator are determined 
by the following features of the illocutionary act: 
a) an illocutionary act is carried out by a speaker; 
b) an illocutionary act is realized during an act of speech; 
c) an illocutionary act affects the addressee of speech, 
as it has a certain intention and communicative 
orientation [15, p. 37]. By indicator we mean those 
linguistic means (lexical, grammatical) with which 
a speaker, manipulating the sphere of rational 
and emotional, implements strategies of positive 
and negative politeness to achieve a communicative 
goal. In the process of communication, they perform 
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a regulatory function, designed to manifest politeness 
and influence an emotional and volition sphere 
of a man. 

Indicators of politeness, which demonstrate 
a social and psychological distance of communicators, 
as well as realize a communicative intention 
of interlocutors, are widely presented in the Ukrainian 
language. V. Shinkaruk and M. Teleky note that 
courtesy in the Ukrainian language studies is 
“represented by language means of different levels: 
1) communicative-semantic groups – intentional 
expressions, communication stereotypes that reflect 
nationally specific manifestations of politeness; 
2) morphological (modal and pronoun words, 
predicates, conjunctions, particles, exclamations, 
forms of a person, a number, tense, manner, 
type of verbs); 3) syntactic (allocution, sentence 
constructions of different types); 4) wordbuilding 
(formations with diminutively hypocoristic suffixes); 
5) phonetically graphic (intonation, author’s 
punctuation marks); 6) stylistic (emotionally 
expressive and subjectively evaluative components 
of words and sentences meanings)” [16, p. 113].

A system of language indicators that demonstrate 
relationships between people is implemented in 
the Ukrainian language at all levels and distinguishes 
grammatical, lexical and stylistic means. This 
distinction is complicated by their close connection, 
when the semantics of a word may impose 
restrictions on the use of grammatical forms, while 
grammatical categories, in its turn, affect the actual 
choice of lexical means. To construct a stylistically 
correct statement, it is necessary to coordinate 
grammatical and lexical indicators of politeness. In 
the process of communication, interlocutors hardly 
notice language indicators when they are present, 
but immediately notice their absence, because they 
feel discomfort in contact. Proper performative 
specificity of polite speech behavior requires 
describing grammatical indicators in the categories 
of linguopragmatics, analyzing and comparing means 
which actualize illocutionary power of utterances.

Modern linguistics is characterized by increased 
attention to the field approach in the study of language 
categories. G. Shamienova emphasizes that “politeness 
is structured and can be represented in the form 
of a communicative-pragmatic field” [17, p. 5]. The 
researcher understands the communicative-pragmatic 
field of politeness as the unity of content, tactical 
planning and form. The field of politeness is organized 
by the interaction of language tools of different levels 
(lexical, wordbuilding, morphological, syntactic), in 
particular, special actualizers of politeness, established 

communication formulas, clichéd constructions 
that promote the expression of politeness [17, p. 9]. 
O. Bondarko emphasized the importance of studying 
the functional-semantic field of politeness, noting 
that “it is necessary to pay attention to such non-
traditional (for the study of Indo-European languages) 
aspects of functional-grammatical description, 
as an expression of courtesy. The connections 
of politeness expression with grammatical categories 
(in particular, a person, a number, a method) 
are obvious, although this phenomenon differs 
from the described functional-semantic fields by 
the pragmatic nature of functions” [18, p. 44]. 
N. Formanovska, studying language etiquette and its 
relation to the functional-semantic field of politeness 
as a systemic semantic association, concludes that 
language etiquette as a sum of situational-thematic 
associations of communicative units that function 
to establish, maintain and finish speech contact with 
an interlocutor, and the structural-forming complex 
belongs to the functional-semantic field of politeness, 
the core of which in some languages, such as Japanese, 
Korean, can be a grammatical category. This field 
of politeness intersects with the field of motivation, 
that in the Ukrainian language is realized in situations 
of singular and plural imperative forms opposition: 
Сідай! – Сідайте!; imperative and various means 
of indirect speech acts registering: Допоможіть! –  
Чи не могли б Ви мені допомогти?; sometimes 
perfect and imperfect form: Зачиніть вікно, будь 
ласка! – Зачиняйте вікно, будь ласка! On the basis 
of a well-formed conceptual base N. Zhuravlyova 
concludes that the Ukrainian epistolary politeness 
of the XIX – early XX centuries has a clearly 
defined structure. It represents a functional-semantic 
field, which consists of two etiquette macrofields: 
lexical-semantic and lexical-phraseological, which 
are divided into several microfields [19]. Thank to 
latest achievements of ethnical linguopragmatics 
and communication studies a successful attempt 
of complex analysis of diverse and factual material is 
made. In addition to this, it is convincingly proved that 
usage of language stereotypes for marking courtesy 
in a written discourse of famous people turns into 
creativity or, as a scientist says, poetry.

The realization of politeness in language is 
something more than the usual use of individual 
units in specific communicative situations, it is the  
construction of these situations. Courtesy, as one of the  
forms of national mentality demonstration, is closely 
related to the structure of language, it explains 
the behavior of a linguistic personality. Politeness is also 
the linguistic realization of a communicative intention 
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of a speaker, planning and modeling a communicative 
strategy with the help of language indicators in order 
to achieve effective communication. The system 
of language tools is diverse and can be described in 
terms of politeness potential. Following T. Larina 
[20]; P. Brown, S. Levinson [21], authors believe that 
the basic mechanism of human relationships is based 
on the opposite actions performed by interlocutors in 
the process of interaction: approaching – distancing. 
Every language has a distinguished set of language 
indicators of different levels for expressing politeness 
which represent a system of oppositions, positive 
courtesy – negative courtesy, in particular.

The essence of politeness is to reflect a relationship 
between participants of communication with 
the help of language indicators. It is important not 
only to describe the constituent elements of politeness 
formulas meaning, but also to study the situation 
of their use and demonstrate a speaker’s attitude to 
an addressee. R. Gushcha emphasizes that politeness 
as a category of language is closely related to ф 
situation of dialogue, or rather ф situation of direct 
communicative contact [22, p. 52], and therefore 
is always realized where language means indicate 
participants of interaction, for example, personal 
pronouns, interrogative and imperative forms, etc. 
So, the question Чи не могли б Ви зачинити вікно? 
is not only an act of request, in such a way a speaker 
demonstrates their politeness (avoids a direct 
request in order to preserve the negative image 

of a communicative partner). Under the same 
conditions the statement Зачиніть вікно! is an act 
of neutral request, the speaker does not show politeness. 
It is quite correct in terms of grammar, but given 
the pragmatic rules may be inappropriate (perceived 
as impolite). It often depends on the communication 
situation and a relationship between communicators 
to whom a speaker can order or simply hint, and who 
should be politely asked.

The use of courtesy indicators is governed by 
the following rules: 

a) actually linguistic, which regulate the choice 
of lexical means, grammatical categories, syntactic 
constructions among functionally close or 
synonymous; 

b) social, requiring to use language units in 
accordance with the social status of interlocutors; 

c) situational, which demonstrate the corres- 
pondence of language indicators and communicative 
situation, its tone and atmosphere. 

Conclusion to the study and prospects for further 
exploration in this direction. Thus, any language is 
represented by a wide repertoire of language tools 
that allow to demonstrate distance and implement 
strategies of positive and negative politeness. The 
research is an attempt to distinguish, analyze, describe 
and systematize verbal indicators of politeness, their 
communicative-pragmatic potential and semantic 
modification, which is also a prospect for the analysis 
of language units in the future.
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Болотнікова А. П., Таловиря Г. М., Чернишов В. В. УВІЧЛИВІСТЬ ЯК МОВНА КАТЕГОРІЯ
У статті здійснено аналіз увічливості як складної системи комунікативних стратегій, спрямованих 

на досягнення гармонійного, ефективного та безконфліктного спілкування, що є регулятором 
комунікативної поведінки інтерактантів. Ці стратегії визначають вибір засобів вербальної 
та невербальної комунікації. Унаслідок чітко окреслених методів і прийомів пізнання об’єкта з погляду 
теорії мовної комунікації та прагмалінгвістики зреалізовано спробу описати увічливість як мовну 
категорію на основі структури комунікативного акту. Звернено увагу на наукові розвідки, що слугують 
концептуальною базою для комплексного, ґрунтовного вивчення мовної маніфестації ввічливості 
й особливостей реалізації її стратегій. Автор доводить, що вживання вербальних засобів вираження 
ввічливості детерміноване прагматичними параметрами: хто говорить, кому, з якою метою, як саме, 
за яких умов та з яким ефектом? Тому релевантною для аналізу функціювання мовних індикаторів 
є характеристика комунікантів, їхніх інтенцій, вербалізація комунікативних стратегій і тактик, 
сфери вживання та перлокутивного ефекту. Беручи до уваги комунікативний та ситуативний 
аспекти, розрізняють граматичні показники вираження ввічливості, які засновані на стратегіях 
реалізації позитивної та негативної ввічливості: морфологічна категорія кличного та давального 
відмінків, категорія персональності, міжчастиномовна категорія особи, морфологічні дієслівні 
категорії часу, способу та виду, синтаксичні категорії предикативного заперечення та питальності. 
Автор констатує, що ввічливість як мовна категорія характеризується національно-культурною 
специфікою, яка реалізується не лише формулами мовного етикету, але стратегіями і тактиками 
впливу, їх вербалізацією, які є в конкретній комунікативній культурі та які регулюють взаємодію. 
Важливо, що всі вербальні та невербальні мовні одиниці спрямовані на досягнення ефективності 
спілкування. Можна говорити про керування успішним комунікативним процесом за допомогою мовних 
індикаторів категорії ввічливості, що характеризує її як прагматичну стратегію, маючи на меті 
вплив на інтелектуальну, вольову й емоційну сфери адресата.

Ключові слова: увічливість, категорія ввічливості, комунікативний акт, мовні індикатори, 
комунікативні стратегії, комунікативні тактики.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕТНІЧНИХ  
ТА ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВИДАННІ  
ОСНЕ САЄРСТАД «КАБУЛЬСЬКИЙ КНИГАР»

У статті йдеться про особливості вербалізації етнічних та ґендерних стереотипів 
у виданні Осне Саєрстад «Кабульський книгар». Розкрито зміст поняття «стереотип», 
висвітлено різноаспектні мовознавчі підходи до трактування мовних і позамовних засобів 
його актуалізації. Наголошено на тому, що основні віхи образо- і текстотворення у виданні 
розгортаються довкола таких тем, як сегрегація людини за ґендерною належністю, забез-
печення права людини на вибір життєвої позиції, наслідки впливу на особистість жорстких 
соціальних норм. Виокремлено й проаналізовано чотири ключові мікроконцепти, що утво-
рюють каркас ґендерного стереотипу, охарактеризовано особливості актуалізації етнічних 
автостереотипів у виданні. Наголошено на тому, що етнічні та ґендерні стереотипи най-
повнішою мірою розкривають свій прагматичний потенціал у діалозі. Автор переконаний, 
що ґрунтовний опис локальних етносів і їхніх культур може стати в майбутньому міцним 
фундаментом для повного і глибокого представлення стереотипу, тобто в усій сукупності 
його мовних і позамовних репрезентацій.

У статті йдеться і про те, що в експлікації стереотипу беруть участь одиниці різних 
мовних рівнів. Особливо вагомі лексико-граматичні засоби, завдяки яким стереотип набуває 
мовного оформлення і вигляду цілісної вербалізованої структури. До ключових засобів пред-
ставлення етнічних і ґендерних стереотипів у виданні Осне Саєрстад «Кабульський книгар» 
належать такі: особові займенники, ужиті в поєднанні з етнонімом; прислівники із семанти-
кою заперечення; стверджувальні конструкції, у яких актуалізується лексема з оцінним ком-
понентом; атрибутивні конструкції з позитивною / негативною оцінною конотацією; пре-
дикати, до складу яких входить заперечна частка «тощо». Етнічні та ґендерні стереотипи 
найповнішою мірою розкривають свій прагматичний потенціал у діалозі, який є потужною 
комунікативною платформою для обміну культурно маркованою інформацією.

Перспективою дослідження є вивчення особливостей вербалізації етнічних та ґендерних 
стереотипів у різножанрових текстах.

Ключові слова: етнічний стереотип, ґендерний стереотип, вербалізація стереотипу, 
комунікативна взаємодія, діалог.

Постановка проблеми. Одним з актуальних 
завдань сучасної етно- і соціолінгвістики є дослі-
дження мовних засобів вербалізації стереотипу, 
з яким у сучасній науці пов’язують спрощене, 
схематизоване уявлення представників окре-
мого етносу про свій / інший народ, особливості 
власної / чужої культури, специфіку реалізації 
соціальних та ґендерних ролей, закріплених за 
індивідами в певному суспільному середовищі. 
Незважаючи на численні публікації, у яких автори 
намагаються описати лінгвоодиниці, які беруть 

участь в актуалізації того чи того стереотипу, 
сьогодні ця наукова проблема перебуває на стадії 
лінгвістичного осмислення й опрацювання. Це 
й не дивно, оскільки виявити й інвентаризувати 
увесь спектр мовних засобів вербалізації стерео-
типу – трудомісткий процес. Уважаємо, що ґрун-
товний опис локальних етносів і їхніх культур 
може стати в майбутньому міцним фундаментом 
для повного і глибокого представлення стерео-
типу, тобто в усій сукупності його мовних і поза-
мовних репрезентацій.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості вербалізації етнічних і ґендер-
них стереотипів досліджували такі вітчизняні 
та закордонні вчені: Є. Бартмінський, А. Лисак, 
К. Скіданова, Т. Сукаленко, Р. Трифонов, О. Стра-
тілат, Н. Тяпкіна, О. Фалафівка, М. Шутова й інші. 
Для повноти розуміння етнічних та ґендерних 
стереотипів окреслимо їхні дефініції. Насампе-
ред потрібно зазначити, що поняття «стереотип 
у мові» охоплює схематичне, спрощене, уза-
гальнене зображення певної категорії осіб (будь-
якої народності, віку, статі тощо), подій (вибори, 
весілля), інституцій (школа, поліція), яким прита-
манні позитивні чи негативні риси [1].

Етнічний стереотип – це стандартизоване, уза-
гальнене соціальне уявлення про представників 
етносу [6]. Зміст поняття «ґендерний стереотип» 
охоплює узагальнене в культурі уявлення про при-
писувані жінкам або чоловікам риси зовнішності, 
характеру, статусно-рольові ознаки [4]. На думку 
провідного фахівця у сфері дослідження стерео-
типів Є. Бартмінського, цей когнітивний феномен 
здатний набувати мовного оформлення. Інакше 
кажучи, стереотип може вербалізуватися за допо-
могою певних засобів, до яких, на його думку, 
належать: 1) топіки, або висловлювання-судження, 
основані на впевненості, переконливості: «чобо-
тарі п’ють», «хороша мати любить свою дитину»; 
2) формули, або стійкі семантичні сполучення, 
що мають своє постійне формальне вираження: 
«видно як на долоні», «галантний як француз», 
«ні сват ні брат»; 3) ідіоми – суто формальні стійкі 
висловлювання, які вже не мають для носіїв мови 
прозорої семантичної мотивації: «вішати собак (на 
кого-небудь)», «іти в болото» [1].

Вітчизняні лінгвісти Р. Трифонов, О. Страті-
лат на матеріалі книги Максима Кідрука «Мекси-
канські хроніки» ґрунтовно аналізують два типи 
когнітивних операцій зі стереотипами – їх відтво-
рення та спростування. Універсальними мовними 
засобами вербалізації та деконструкції стерео-
типів, на думку дослідників, є такі: 1) займен-
ники і прислівники з узагальненим значенням, 
які максимально розширюють референцію мов-
них одиниць вищого порядку – словосполучень 
і речень; 2) емоційно й оцінно маркована лексика; 
3) перифрази; 4) предикати з категоричною семан-
тикою, як-от: неможливо, не зумієте; 5) повтори; 
6) парцельовані присудки, які нанизує автор тек-
сту; 7) тропи, зокрема гіпербола. Ключове семан-
тичне навантаження часто може припадати на 
протилежні щодо оцінних полюсів прикметники 
й дієприкметники. Автори акцентують і на тих 

мовних засобах, які здатні пом’якшувати катего-
ричність узагальнення або, навпаки, підсилювати 
його. Найпотужнішим чинником, що сприяє гли-
бокій і цілісній репрезентації етнічних і культур-
них стереотипів, є макроконтекст. Саме він здатен 
найповнішою мірою представити динаміку когні-
тивних процесів, пов’язаних зі стереотипом, – від 
його відтворення до спростування [5].

К. Скіданова вважає «мовним стереотипом не 
лише судження чи декілька суджень, але й будь-
який стійкий вираз, що складається з декіль-
кох слів, наприклад, стійке порівняння, кліше» 
[3, с. 28]. Значну увагу дослідниця приділяє етно-
фобізмам – принизливим, образливим позначен-
ням етнічних груп – і наголошує на тому, що ці 
ономастичні одиниці відтворюють «увесь склад-
ний асоціативний механізм, що працює на ство-
рення етнічних стереотипів» [3, с. 31].

Дослідниця О. Фалафівка слушно зауважує: 
не в кожному разі можна стверджувати, що перед 
нами стереотипне уявлення носіїв певної лінгво-
культури. Спочатку потрібно пересвідчитись, чи 
це не просте інформаційне повідомлення або інди-
відуальний погляд автора. Для цього існує арсенал 
мовних маркерів, які сигналізують про актуаліза-
цію стереотипу. За допомогою комп’ютерної про-
грами “KWIC Concordance” дослідниці вдалося 
проаналізувати понад 4 мільйони вжитих у різних 
контекстах етнонімів і дійти висновку, що марке-
рами стереотипності можуть слугувати одиниці різ-
них мовних рівнів. Так, на морфологічному рівні – 
це морфеми все-, загально-, об-, с-. На лексичному 
рівні про актуалізацію стереотипу сигналізують 
лексеми на кшталт традиція, свідомість, звичка, 
стиль, навичка, образ, репутація, риса, характер, 
менталітет, мислення тощо. Маркерами актуалі-
зації стереотипу на синтаксичному рівні є паремії, 
а також складносурядні речення з повторюваними 
сполучниками і..., і...; то..., то...; складнопідрядні 
речення зі сполучними словами доти..., доки...  
На рівні тексту стереотип репрезентують преце-
дентні тексти, зокрема анекдот. «Попри таку різ-
номанітність, – резюмує дослідниця, – усі мовні 
маркери стереотипності зводяться до двох сем – 
«БАГАТО» і «ЗАВЖДИ»» [7, с. 91].

Постановка завдання. Мета наукової статті – 
розкрити специфіку мовних засобів вербалізації 
етнічних та ґендерних стереотипів у виданні Осне 
Сайєрстад «Кабульський книгар».

Поставлена мета передбачає розв’язання таких 
основних завдань:

1) розкрити теоретичний аспект поняття «вер-
балізація етнічних та ґендерних стереотипів»;
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2) виявити й описати мовні засоби вербаліза-
ції етнічних та ґендерних стереотипів, що пред-
ставлені у виданні Осне Сайєрстад «Кабульський 
книгар».

Виклад основного матеріалу. Джерельною 
базою нашого дослідження послужив бестсе-
лер Осне Саєрстад «Кабульський книгар». Це 
видання обрано для аналізу не випадково, адже 
воно наповнене розмаїттям етнічних і ґендер-
них стереотипів. Основа тема книги – роз-
криття особливостей економічного, політичного 
та соціального устрою афганського суспільства 
в постталібський період (на прикладі життя 
родини відомого кабульського книгаря). У сво-
єму виданні Осне Саєрстад торкається таких 
важливих питань, як становище жінки в соці-
умі; забезпечення права людини на вільний вияв 
своїх почуттів і прагнень, вибір життєвої пози-
ції; наслідки впливу на особистість жорстких 
соціальних норм. Особливо гостро постає про-
блема сегрегації людини за ґендерною належ-
ністю і принизливого ставлення до жінки 
в афганському суспільстві (висвітлення так зва-
ного «побуту під паранджею»).

Авторка розкриває всю непривабливість соці-
уму, у якому панують закостенілі норми, основані 
на віковічних традиціях і релігійних догмах. Читач 
мимоволі занурюється у світ непорушних законів 
і обмежень, де реґламентовано все: зовнішній 
вигляд людини, правила її поведінки, право на 
вільний вияв почуттів та емоцій. Зовнішні і вну-
трішні суперечності часом стають непереборними 
і призводять до смерті людини.

Тема підневільного побутування жінки в афган-
ському суспільстві є лейтмотивом видання Осне 
Саєрстад, постає домінантою текстотворення. 
У зв’язку із цим ми детальніше зупинимося на 
особливостях вербалізації ґендерного стереотипу, 
пов’язаного з «баченням» жіночої статі. Ми вия-
вили чотири ключові мікроконцепти, які утворю-
ють каркас вказаного стереотипу:

1. Зовнішні характеристики (вік, зовніш-
ність, одяг) дівчини / жінки.

Блідолицість – важлива риса афганської краси. 
Наречена повинна бути блідою [2, с. 75]; Наре-
чена має виглядати штучно, ніби лялька. Слово, 
що означає ляльку й наречену, те саме – «арус» 
[2, с. 77]; Це важлива ознака її статусу нареченої, 
адже незаміжнім не можна вищипувати брови 
[2, с. 79]; Але згідно з афганськими стандартами, 
вона не дуже гарна: занадто худорлява, завузька. 
Ідеальна афганська жінка – кругла: круглі щоки, 
круглі стегна, круглий живіт [2, с. 186].

2. Соціальний статус дівчини / жінки.
У свої дев’ятнадцять вона є останньою, 

про кого згадують, і останньою в ієрархії: най-
молодша, неодружена, дівчина [2, с. 94]; Наре-
чену оцінюють за її вигляд, жінку – за кіль-
кістю синів, що вона народила [2, с. 92]; Молоді 
жінки – це насамперед предмети обміну та про-
дажу [2, с. 35]; Відсторонена дружина завжди 
буде мати мітку неадекватної [2, с. 27]; Віддати 
дочку негайно означає, що та нічого не варта, 
що рідні раді позбутися її. Стриманість і нері-
шучість підвищують вартість дівчини [2, с. 59]; 
Обирати для шлюбу родичок, переважно кузин, – 
уважалося розумним і безпечним [2, с. 11].

3. Поведінка дівчини / жінки.
Молодій дівчині не можна мати своєї думки 

про претендента [2, с. 13]; Лейла ніколи нікуди 
не йде наодинці. Негарно молодій дівчині розгу-
лювати без компанії. Хто знає, куди вона може 
піти? Може, на зустріч із чоловіком, щоб учинити 
гріх [2, с. 130]; Добрий знак, коли наречена пру-
чається. Це означає, що вона має чисті помисли 
[2, с. 48]; Це правда, що Лейла часто повторю-
ється, але це тому, що вона думає, що її ніхто не 
чує [2, с. 136]; Вона дозволила йому потримати її 
за руку, коли ніхто не бачив, а це, вирішив Юнус, 
є поганим знаком. Очевидно, вона не була поряд-
ною дівчиною [2, с. 47]; Назагал Шакіла говорить 
у повітря. Згідно із традицією, вона не може 
дивитися в очі своєму нареченому, поки не від-
будеться весілля [2, с. 64]; Вона протрималася, 
адже засватана повинна зберігати спокій і дис-
танцію до одруження. Це просто демонструє її 
добрі манери [2, с. 65].

4. Почуття, стосунки дівчини / жінки.
Почуття – це ганьба. Так вчили Лейлу 

[2, с. 198]; В Афганістані табуйоване прагнення 
жінки кохати. Воно заборонене поняттям честі 
й муллами. Навпаки, кохання можна розглядати 
як серйозний злочин, за який карають смертю. 
Недисциплінованих убивають жорстоко. Стра-
чують лише винного, яким виявляється завжди 
жінка [2, с. 35].

Вербалізація ґендерних стереотипів, як бачимо 
з наведених прикладів, пов’язана з використан-
ням арсеналу лексичних і граматичних мовних 
засобів. Маркують стереотип насамперед ствер-
джувальні конструкції, у яких актуалізується лек-
сема з оцінним компонентом, як-от: почуття – це 
ганьба; кохання – серйозний злочин; відсторо-
нена дружина завжди буде мати мітку неадек-
ватної; прислівники із семантикою заперечення: 
негарно, ніколи, нікуди; атрибутивні конструкції 
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з позитивною / негативною оцінною конотацією: 
добрий знак, добрі манери, поганий знак; модальні 
слова: очевидно, може; предикати, до складу яких 
входить заперечна частка: не можна мати своєї 
думки; нічого не варта.

На нашу думку, етнічні і ґендерні стереотипи 
найповнішою мірою розкривають свій прагма-
тичний потенціал у діалозі. Саме тут відбувається 
природний вияв оцінних реакцій комунікантів, 
представлення всього спектра їхніх емоційних 
станів. Діалог – потужна платформа й для обміну 
культурно маркованою інформацією. Розгляньмо 
приклад:

Карім скористався чеканням. На одному 
етапі, коли Шаріфа зникає, щоб розпитати про 
щось за столиком з довгою чергою, він підловлює 
Лейлу наодинці.

– Яка твоя відповідь? – запитує він.
– Ти знаєш, що я не можу відповісти тобі, – 

відповідає вона.
– Але що ти хочеш?
– Ти знаєш, що я не можу мати бажань.
– Але я подобаюся тобі?
– Ти знаєш, що я не можу відповісти на це.
– Ти скажеш так, коли я посватаюсь?
– Ти знаєш, що давати відповідь буду не я.
– Ти ще зустрінешся зі мною?
– Я не можу.
– Чому ти не можеш бути привітнішою? 

Я тобі не подобаюся?
– Моя родина вирішить, чи подобаєшся ти 

мені, чи ні [2, с. 206].
Представникові іншої культури може зда-

тися, що в основі розгортання наведеного діа-
логу – комунікативна девіація. Однак це не так. 
Адресат свідомо блокує комунікативні ходи адре-
санта, спираючись на стереотипні уявлення про 
те, як повинна поводитись незаміжня дівчина із 
чоловіком, який не належить до її родини. Через 
те кожна репліка-відповідь адресата пов’язана 
з негацією і в мікросегменті превалюють запере-
чні конструкції.

Діалог, побудований з опорою на ґендерний 
стереотип, має наперед визначений сценарій роз-
гортання. Про це відомо й адресанту, й адресату. 
Так, незаміжня дівчина не може мати бажань, 
самостійно вирішувати, за кого їй виходити заміж, 
мріяти про кохання. Усі питання, пов’язані з одру-
женням, – це прерогатива родини. Саме тому роз-
мова між закоханими – це радше обмін культурно 
детермінованою інформацією, а не сигнал акту-
алізації комунікативної девіації. Негація в цьому 
разі є семантично містким компонентом: вона 

дозволяє адресанту пересвідчитися, чи дотриму-
ється адресат норм моралі афганської спільноти.

Кількаразове повторення в діалозі стверджу-
вальної конструкції «ти знаєш» за принципом 
анафори, з одного боку, активізує пресупози-
ційні знання адресанта щодо ґендерної поведінки 
в афганському суспільстві, з іншого – окреслює 
комунікативні межі розмови. Як слушно зауважує 
М. Шутова, «стереотипізація є важливим механіз-
мом розуміння індивідом соціального значення 
інформації, тобто за допомогою стереотипізації 
відображається соціальна реальність» [8, с. 208].

Уважаємо, що, з одного боку, стереотип спро-
щує, схематизує, деперсоналізує й узагальнює 
комунікацію, з іншого – дає поштовх для актуалі-
зації емоційно наснаженої мовленнєвої взаємодії. 
І такий прагматичний зсув до оцінності й емо-
тивності певним чином компенсує інформаційну 
«бідність» стереотипу. Тут ми маємо на увазі те, 
що стереотип не є джерелом нової, досі не відо-
мої для комунікантів інформації; його поява в діа-
лозі є радше маркером підтримання мовленнєвої 
взаємодії, способом вияву належності адресанта 
й адресата до певної спільноти, збігу мисленнє-
вої бази комунікантів щодо бачення світу. Інакше 
кажучи, стереотип скріплює діалог на глибин-
ному когнітивному рівні. Це твердження стосу-
ється і ґендерного, і етнічного стереотипів.

Розгляньмо детальніше особливості актуа-
лізації етнічних стереотипів у досліджуваному 
виданні. Варто зазначити, що виокремлюють такі 
види етнічних стереотипів: прості авто- і гетерос-
тереотипи (що ми думаємо про власний та чужий 
етнос) та переносні авто- і гетеростереотипи 
(наші припущення про те, що «чужі» думають про 
нас і про себе). У виданні Осне Саєрстад «Кабуль-
ський книгар» найповніше представлені автосте-
реотипи. Розгляньмо особливості їхньої вербалі-
зації на прикладах:

1. Але ми афганці, ми дуже ледачі. І замість 
цього просимо про допомогу або в Заходу, або 
в Аллаха <…>. Як би ми не бились головою до землі, 
це не допоможе цій країні. Усе, що ми вміємо – це 
лементувати, молитися й воювати [2, с. 40].

2. Найкращим був би уряд технократів, при-
значений Європою. Коли ми, афганці, пробу-
ємо вибрати уряд, усе йде не так. Без співпраці 
страждають люди. І крім того, наші інтелекту-
али не повертаються. Там, де повинні бути вони, 
порожнє місце [2, с. 211].

Як бачимо, і перший, і другий мікросегменти 
пронизані негативною оцінною конотацією. 
Представлений автостереотип – приклад бачення 
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афганцями свого народу як такого, що неспро-
можний подолати труднощі без зовнішнього 
втручання, сформувати дієвий уряд і зберегти 
інтелектуальний потенціал країни. Аксіологічну 
рамку стереотипу окреслюють такі мовні засоби: 
1) синтаксична конструкція, до якої входить прик-
метник «ледачі» та прислівник-інтенсифікатор 
«дуже»; 2) дієслова, які набувають у контексті 
негативного забарвлення («лементувати», «моли-
тися», «воювати»); 3) заперечні синтаксичні 
конструкції («це не допоможе цій країні», «усе 
йде не так», «інтелектуали не повертаються»);  
4) особовий займенник «ми» у поєднанні з етно-
німом «афганці».

Варто відзначити, що стереотип пронизує ког-
нітивну сферу представників будь-яких суспіль-
них прошарків. Афганська еліта не є винятком. 
Простежмо це на прикладі:

– Рушді мав би бути вбитий. Але він завжди 
втікає. Кожен, хто друкує його книжки або допо-
магає йому, має бути вбитий, – каже Тальга. – 
Я б не видав жодної його речі, навіть якби мені 
запропонували весь чай Китаю. Він паплюжив 
іслам.

– Він нас образив і принизив, засадив ніж 
у спину. Одного дня його дістануть, – продовжує 
один із чоловіків, хоча жоден із них не читав цієї 
книжки.

Султан погоджується.
– Він старається знищити нашу душу і його 

треба зупинити, поки він не зіпсував інших. 
Навіть комуністи не заходили так далеко: вони 
трималися з певною повагою й не пробували вики-
нути на смітник нашу релігію. А тепер ось маєш 
цей бруд від когось, хто називає себе мусульмани-
ном [2, с. 54].

У представленому мікросегменті відображено 
стереотипне бачення представниками афганської 
культурної еліти творчості британського пись-
менника Салмана Рушді. Відомо, що твори цього 
автора неодноразово потрапляли в «чорний спи-
сок» ісламістів, за вбивство письменника навіть 
призначено матеріальну винагороду. Ненависть 
до Салмана Рушді настільки сильна, що кожен, 
хто причетний до популяризації його творчості 
(друкування і розповсюдження видань), теж, на 
думку афганців, заслуговує на смерть.

Сигналом актуалізації стереотипу є позамов-
ний чинник – вказівка на те, що жоден із кому-
нікантів не знайомий із творчістю письменника: 
хоча жоден із них не читав цієї книжки. Це свід-
чить про те, що в комунікантів сформувалось 

стійке уявлення про творчість письменника на 
основі колективного бачення, а не індивідуального 
досвіду. Мовними засобами вербалізації стерео-
типу є насамперед займенники (кожен, хто дру-
кує <…>; він нас образив <…>; його дістануть 
<…>; його треба зупинити <…>; від когось, хто 
називає <…>; цей бруд<…>). Уведені у струк-
туру речення (простого чи складного) займенники 
разом із предикативними конструкціями сприяють 
оформленню стереотипу в цілісну вербалізовану 
структуру (він паплюжив іслам; він нас образив 
і принизив, засадив ніж у спину; він старається 
знищити нашу душу і його треба зупинити, поки 
він не зіпсував інших). Нагромадження особового 
займенника «він», з одного боку, підвищує емо-
ційний тон розмови, з іншого – окреслює оцінну 
рамку діалогу. Називання письменника не на ім’я 
та прізвище може бути маркером зневажливого 
ставлення, осуду, заперечення.

Підсилює емоційний тон розмови й викорис-
тання аналогії: Навіть комуністи не заходили 
так далеко: вони трималися з певною повагою 
й не пробували викинути на смітник нашу релі-
гію. У цьому контексті частка «навіть», займен-
ник «наша», прислівник «далеко», заперечна 
конструкція «не пробували викинути» не тільки 
беруть безпосередню участь у вербалізації стере-
отипу, а й інтенсифікують експресивність комуні-
кативної взаємодії.

Висновки і пропозиції. Отже, видання Осне 
Саєрстад наповнене розмаїттям етнічних та ґен-
дерних стереотипів. В експлікації цього когні-
тивного феномену беруть участь одиниці різних 
мовних рівнів. Особливе значення мають лек-
сико-граматичні засоби, завдяки яким стереотип 
набуває мовного оформлення і вигляду цілісної 
вербалізованої структури. До ключових засобів 
представлення етнічних і ґендерних стереотипів 
у виданні належать такі: особові займенники, 
ужиті з етнонімом; прислівники із семантикою 
заперечення; стверджувальні конструкції, у яких 
актуалізується лексема з оцінним компонентом; 
атрибутивні конструкції з позитивною / негатив-
ною оцінною конотацією; предикати, до складу 
яких входить заперечна частка тощо. Етнічні 
та ґендерні стереотипи найповнішою мірою роз-
кривають свій прагматичний потенціал у діалозі, 
який є потужною комунікативною платформою 
для обміну культурно маркованою інформацією.

Перспективою дослідження є вивчення особ-
ливостей вербалізації етнічних та ґендерних сте-
реотипів у різножанрових текстах.
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Venhryniuk M. I., Melnyk O. M. THE PECULIARITIES OF VERBALIZATION OF ETHNIC 
AND GENDER STEREOTYPES IN THE PUBLICATION OF “THE BOOKSELLER OF KABUL” 
BY ASNE SEIERSTAD

The article deals with the peculiarities of the verbalization of ethnic and gender stereotypes in the non-
fiction book “The Bookseller of Kabul” written by Asne Seierstad. The author reveals the content of the concept 
of “stereotype”, the author highlights different linguistic approaches to the interpretation of linguistic 
and extra-linguistic means of its actualization. It has been noted that the main milestones of image and text 
formation in the book are developing under such topics as gender segregation, ensuring the right to choose 
one’s life position, the consequences of harsh social norms on a person. Four key micro-concepts that form 
the framework of gender stereotypes were identified and analyzed, and the features of the actualization 
of ethnic auto-stereotypes in the book were characterized. It is noted that ethnic and gender stereotypes reveal 
their pragmatic potential to the fullest extent in a dialogue. The author is convinced that a detailed description 
of local ethnic groups and their cultures in the future can become a solid foundation for a full and profound 
representation of the stereotype, that is, in the totality of its linguistic and extra-linguistic representations.

The article also states that units of different linguistic levels are involved in stereotype explication. Special 
emphasis belongs to lexical and grammatical means due to which a stereotype takes linguistic formalization 
and acquires the form of a complete verbalized structure. The key means of presenting ethnic and gender 
stereotypes in the book “The Bookseller of Kabul” by Asne Seierstad’s include: personal pronouns, used 
in combination with ethnonyms; adverbs with interdiction semantics; affirmative constructions, in which 
a lexeme with evaluation component is actualized, attributive constructions with positive/negative evaluation 
connotation; predicates, which include negative particles, etc. Ethnic and gender stereotypes to the fullest 
extent reveal their pragmatic potential in the dialogue, which is a powerful communicative platform for 
the exchange of culturally marked information.

The prospect of the research is to study the peculiarities of ethnic and gender stereotypes verbalization in 
multi-genre texts.

Key words: ethnic stereotype, gender stereotype, stereotype verbalization, communicative interaction, 
dialogue.
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СКАЗКИ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФРЕЙМЫ

Міфологія – це наука, що вивчає фантастичні ідеї і міфи первісної спільноти людей про 
світ. За часів первісної спільноти родинні стосунки, близькі та природні для людини, стосу-
валися всіх речей і подій, які її оточували. Земля, небо, флора і фауна представляються як уні-
версальне племінне співтовариство, в якому всі речі розуміються не тільки як живі істоти, 
але також як свідомі і абсолютно пов’язані істоти. Ці ідеї були узагальнені в міфології.

Міфи про чисельність народів світу, їх казки з позиції сюжетів ніби повторюють 
один одного. Дослідники, з одного боку, пов’язують це з контактами людей один з одним, 
з іншого – з «універсальними» поняттями, такими як добро, зло, право, справедливість, доброта.  
Безумовно, ці фактори дуже важливі і формують стереотип поведінки людей у суспільстві. 
Але, крім подібності сюжетів, казка грішить, і низка випадків показують, що ці казки походять 
від сил міфів і релігій.

Створення міфу – найдавніша подія в історії культури людства. Міфологію часто розумі-
ють як первинну форму суспільної свідомості. Ця первісна форма прийшла до сучасної людини 
не в готовому вигляді, а у вигляді системи, яку можна було б відновити пізніше. Одне з основних 
завдань сучасної міфологічної науки – відновлення і систематизація міфологічних текстів.

Міфологія тісно пов’язана з низкою форм суспільної свідомості і областей науки. Ця наука 
в першу чергу пов’язана з релігією, історією, літературою, мистецтвом, філософією, лінг-
вістикою і так далі. Оскільки міфологія відображає примітивне міфологічне мислення будь-
якого народу, існують важливі і нерозривні зв’язки між його примітивними поглядами, нашим 
тотемізмом, антропоморфізмом, фольклором, етнографією і етнопсихології. Зв’язок міфо-
логії з буддизмом, християнством, ісламом і іудаїзмом – це окремий етап у розвитку історії 
людства, тому що міф як необхідна система мислення зберігається в релігії.

Міфи говорять як про початок, так і про кінець, що забезпечує безперервність міфологіч-
ної думки. Спроба стародавньої людини осмислити предмети і події навколишнього середо-
вища привела до виникнення міфологічної свідомості. Хаотичне поняття займає центральне 
місце в міфологічній свідомості практично всіх народів світу. Поділ міфологічної свідомості 
на історичне призвів до появи фольклорних текстів. Тому міфи відіграли важливу роль у фор-
муванні різних типів фольклору – казок, легенд і міфів, билин, вірувань.

Ключові слова: міф, казки, фрейм, сюжет, мораль, структуралізм.

В 1818 году известные немецкие лингвисты, 
филологи братья Гримм, Якоб и Вильгельм, издают 
сборник сказок, который вошел в историю как 
«Сказки братьев Гримм». Сборник состоял из 83 ска-
зок. Вильгельм Гримм отмечал: «Общими для всех 
сказок являются остатки уходящего в древнейшие 
времена верования, которые выражают себя через 
образное понимание сверхчувственных вещей. 
Это мифическое верование походит на маленькие 
кусочки расколовшегося драгоценного камня, кото-
рые россыпью лежат на поросшей травой и цветами 
земле и могут быть обнаружены лишь зорко смотря-
щим глазом» [2, c. 2]. На время издания сборника 
братья публиковали свои труды под единым именем, 
и только после издания сказок пути их разделились. 
Работа, которую проделал В. Гримм, отличалась 
особым интересом к видоизменениям, происходя-

щим при странствии сюжета от народа к народу. 
В. Гримм привлекает для сравнения французские, 
славянские, английские и даже сказки восточных 
народов. Особое место в изучении сказок отводится 
трудам Р. Якобсона, который уделяет внимание сла-
вянской мифологии и впоследствии напишет ком-
ментарии к «Русским волшебным сказкам». В своих 
исследованиях Р. Якобсон руководствуется структур-
ным методом и диахроническим подходом. Мифам 
и поверьям уделил внимание А. Ф. Потебня, он рас-
сматривал фольклор как особый способ познания 
мира. Представитель французской школы структу-
рализма К. Леви-Стросс также рассматривал мифы 
и считал, что во всех формах социальной деятель-
ности лежат одни и те же структуры, что приводило  
к принятию того, что частное можно понять только 
обратившись к общему; К. Г. Юнг рассматривает 
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миф как результат архетипического мышления чело-
вечества, сохранившегося во времени и всегда акту-
ального в реалиях социума. Э. В. Голосовкер рас-
сматривает миф как одно из средств воображения, 
имеющее логику. О мифе говорят М. Элиаде и мно-
гие другие, и, безусловно, эти филологи, философы, 
психологи и антропологи подходили к проблеме 
соотношения мифа и сказки с разных аспектов. И, 
по словам А. Бену, «истина, сокрытая множеством 
покровов, вдруг на миг приподнимает одну из своих 
завес внимательно вглядывающемуся в ее неулови-
мое лицо, дарит радость встречи возлюбившему ее 
и вновь ускользает под призрачными вуалями бес-
конечных тайн» [2, c. 4]. Интерес к мифам и сказкам 
вновь возрастает в свете когнитивных исследований 
языка и становлением когнитивной лингвистики. 
С позиции когнитивной лингвистики тематику, 
идею мифов можно принять за универсальный 
концепт, а сказку в рамках какой-то культуры – за 
фрейм. Если говорить о культурах народов, гово-
рящих на генеологически родственных языках, 
тематика и идея будут еще более схожими, и здесь 
мы можем рассматривать фреймы, «распавшиеся» 
на ситуативные модели.

Широко известен греческий миф о царе Мидасе. 
Краткое содержание мифа следующее. Царь Мидас 
бродил часто по горам, где обитал бог Пан в окру-
жении нимф. Пан пел песни на флейте, услаждая 
слух нимф и Мидаса. Мидас, которому очень нра-
вилась игра Пана, уверял последнего, что тот мог 
бы победить самого Аполлона. Пан, убежденный 
в своей победе, приглашает Аполлона на состяза-
ние. Судьей был Тмол, бог горы, на которой про-
ходило соревнование. Начинал состязание Пан – от 
ужасных звуков его инструмента козы, пасшиеся 
на склонах гор, бросаются с гор, а нимфы и дриады 
приходят в смущение от неловкости. Только лишь 
Мидас уверен в победе любимца. Аполлон, вопло-
щение красоты и гармонии, вкуса и таланта, был 
бесспорным победителем. Таково было и решение 
Тмола. Мидас бесконечно огорчен и несправедлив, 
за что и наказан Аполлоном. У Мидаса выросли 
ослиные уши, соответственно его вкусам. Царь 
Мидас не расстается с тех пор с повязкой, и только 
один слуга, брадобрей, под страхом смерти знает 
его тайну. Но тайна тяготит ее хранителя... Бра-
добрей решил освободиться от «тяжести» тайны, 
ноши, столь же реальной, как и физический груз: 
он выкапывает ямку на берегу реки и тихо шеп-
чет, то, что его мучает. Спустя некоторое время 
там вырастает камыш, который срезает пастух, 
и дудочка, в которую дует пастух, поет о том, что 
у царя Мидаса есть ослиные уши.

Мораль мифа:
1) соответственными вкусу должны быть уши;
2) тайна, доверенная кому-то, моральная 

нагрузка, может быть столь же тяжелой, как и тяж-
кий физический груз;

3) моральная нагрузка, переложенная на кого-то, 
своего рода исповедь, облегчает состояние чело-
века;

4) земля-мать дает «жизнь» всему, что попадает 
в ее недра, то есть в земле прорастает все – и даже 
слово. Таков закон природы, таковы религиозные 
постулаты, но таковы и мифологические превраще-
ния.

Талантливый ученый, политик Джавахарлал 
Неру, исследуя мифы и язык древнейших и блестя-
щих цивилизаций мира, индийской и греческой, 
очень точно характеризует соотношение языка 
и культуры: «Язык – нечто неизмеримо более широ-
кое, чем грамматика и филология. Это поэтиче-
ское завещание духа народа, его культуры и живое 
воплощение тех мыслей и образов, под влияниями 
которых они складывались. Значение слов меняется 
из века в век, и старые идеи превращаются в новые, 
зачастую сохраняя свою старую форму» [5, с. 255].

Распространение и влияние греческих мифов на 
культуру других народов подтверждают эту мысль. 
На раннем этапе греки представлены небольшими 
государствами-городами, каждая со своим героем – 
Афины и Тезей, Фракия и певец Орфей, аргивяне 
и Орфей. Более поздний период характеризуется 
единением греков и, соответственно, появлением 
единого героя всей Эллады – Геракла, затем появ-
ляется «миф о путешествии, в котором участво-
вали герои разных греческих городов и областей, о 
походе аргонавтов» [3, с. 10].

Согласно циклу греческих мифов землю насе-
ляли огромные монстры, которые были уничто-
жены или обузданы божественной силой, наведшей 
порядок и установившей гармонию. «Рассматри-
вая эти тексты как творения человеческого разума, 
мы не должны забывать об эпохе, в которую они 
были написаны, об окружающей и духовной среде, 
в которой они создавались, о том огромном расстоя-
нии с точки зрения времени, образа мыслей и опыта, 
которое нас отделяет их от нас. Мы должны забыть о 
ритуальной парадности и религиозном назначении, 
которыми они были окрашены, и помнить о том, 
в какой социальной среде они создавались. Многие 
из проблем человеческой жизни носят постоянный 
и даже вечный характер...» [3, с. 119].

Греческая культура расходится по всей громад-
ной территории империи Александра Македонского, 
входя в жизнь покоренных народов, расходятся  
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греческие мифы и его герои. «Мифология до олим-
пийских богов с их окружением исчезла. Ее скудные 
остатки сохранились в искаженном виде среди уце-
левших осколков древних теогоний и космогоний, 
у миографов и схолиастов и подчас в отголосках 
народных сказок» [3, с. 5]. Этот процесс проходит 
медленно, так как «поэтические образы героев эпи-
ческого предания представляют собой нередко син-
тетические соединения-сплавы нескольких героев» 
[3, с. 9]. Каждый народ по-своему объясняет проис-
шедшее в мифе, согласует их с имеющимися нацио-
нальными моральными и этическими параметрами, 
порой в результате этого «разрушающих ту идеоло-
гию, которая древне указанных героев создавала» 
[3, с. 9]. «Древняя Греция при всем ее великолепии, 
была недолговечной; она не выстояла, она живет 
лишь в своих замечательных достижениях, в своем 
влиянии на сменившие ее культуры и в воспомина-
ниях об этом кратком светлом дне полнокровной 
жизни» [3, с. 233].

В русском языке есть выражение «земля слухами 
полнится», а в азербайджанском выражение-экви-
валент «yerində qulağı var» указывает на отголоски 
мифических представлений, засевших в сознании 
народов, а значит, в языке тюрков и славян. В творче-
стве великого азербайджанского мыслителя, фило-
софа, поэта Низами Гянджеви и мыслителя первой 
половины XII века Ахмеда Югнеки мотив хранения 
тайны является основным.

В контексте арабской культуры также огромная 
роль отводится тематике хранения тайны и раз-
глашение тайны друга приравнивается к измене. 
В Синджарской макаме Аль-Харири рассказывается 
об этом так. Герой макам Абу-Зейд получает пригла-
шение на роскошное угощение. Обилие угощения 
увлекает всех, кроме Абу-Зейда, который с отвраще-
нием вскакивает со стола. Возвращается он только 
с тем условием, чтоб убрали стеклянную посуду: 
«Тем, кто мертвецов из могил поднимает, клянусь: 
пока не уберут эти чаши стеклянные, я на место свое 
не вернусь» [1, с. 79]. На вопросы окружающих о 
причине неприятия стеклянной посуды Абу-Зейд 
отвечает своеобразно: «Обо всем, что в нем, доно-
сит оно, а я дал клятву давным-давно сплетников 
и доносчиков сторониться, с ними рядом не нахо-
диться» [1, с. 79].

Мораль хранения тайны звучит и в авторском 
мифе Я. Э. Голосовкера о чуде бабочке Химере:  
«И вскоре понеслась по всей Элладе полубогов-
героев злая весть об огнедышашем драконе. И с дро-
жью говорила о Химере струя струе. И снизив голос 
до шепота, так тихо шелестели о кровожадном звере 
камыши. И шире открывали рот пещеры, чтоб про-

глотить стоустую молву и передать глухим подзем-
ным безднам о том, как чудо-бабочка Химера выжгла 
навек у себя в огненных глазах слезы и жалость 
к живому миру. И под землей глухо говорили о жгу-
чем дыхании – пламени Химеры» [4, с. 306].

Интересна малайская повесть об Искандаре 
Двурогом. Сам Искандар представляется окружаю-
щим так: «Мое имя – Искандар, я сын царя Дараба, 
родом румиец, прозванный Двурогим, страна же 
моя именуется Македонией. Аллах даровал мне 
власть над всеми царствами, что раскинулись на 
лице земли от востока до запада и от севера до 
юга» [9, c. 106]. Несмотря на внешние атрибуты 
греческой действительности, повесть привносит 
читателя совершенно чуждую греческой культуре 
мораль. В повести Искандар призван вновь и вновь 
подтвердить мусульманские истины: «Нет бога, 
кроме Аллаха, Единого, не имеющего сотоварищей 
[9, c. 105]. Искандар испытывает судьбу дважды 
и дважды Всевышний ему помогает. Он получает 
от Ангела ответы на все вопросы и прежде всего 
он узнает, что скоро придет народ, «…возлюблен-
ный Всевышним» [9, с. 112]. Это народ Мухаммада, 
Посланника Божия, да благословит его Аллах и да 
приветствует!» [9, с. 112]. «В небольшой повести 
Искандар представляется как искоренитель много-
божия, призванный до Мухаммеда продолжить 
миссию Авраама – «ислам до ислама» [9, с. 102], 
показать слабость человеческой натуры. Искандар 
так же, как и его праотец Адам прельстился на кра-
сивое яблоко, не имея нужды в еде, он так же, как 
и многие до него, ищет воду бессмертия, но только 
лишь для себя, и конечно же, он ее не найдет, так 
же, как и все... В данной повести сжато сформули-
рованы каноны мусульманства и пути самосовер-
шенствования, предписанные в Исламе, но миссия 
распространения мусульманства возложена на чело-
века, реально жившего, достигшего при жизни вла-
дычества над огромной территорией и оставшегося 
в памяти людской «божественным». В повести это 
подчеркивается самим Искандаром – он называет 
себя «двурогим».

Cовсем по-другому представляет тюркский  
«Şu dastanı» и его герой Şu Александра и его походы. 
С самого начала дастана делается упор на то, что 
правитель тюрков был слишком молод. Он отпра-
вил лазутчиков неведомо от всех следить за пере-
движениями армии Александра. Люди спрашивают 
его совета, но Шу молчалив. Наконец, он получает 
сведения об Александре – армия его приближа-
ется. Ночью Шу и основная масса населения поки-
дают насиженное место. Остаются 24 семьи, кото-
рые не покидают поселение. Дастан об этом явно  
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не говорит, но 24 семьи не вызывают интереса 
великого полководца – он проезжает далее, они 
не заслуживают даже его внимания. Битва между 
Александром и, объединившимся с уйгурами,  
Шу заканчивается «моральной ничьей». В союзе 
с уйгурами Шу ночью побеждает в сражении отряды 
Александра. Вновь подчеркивается, что отряды Шу 
были молоды, имплицитно выдается информация о 
том, что это была небольшая стычка с передовыми 
отрядами огромной армии Александра, победа 
одержана, но это может быть только небольшим 
эпизодом в данном неравном противостоянии, так 
как Александр и его армия представляют собой 
серьезную силу и ведут себя подобно победителю. 
Из дастана ясно одно: Шу, несмотря на свою моло-
дость, понимает бессмысленность серьезного 
столкновения с непобедимой армией Александра, 
однако и ведет себя по отношению к победителю 
пренебрежительно.

Причина этого, на наш взгляд, в фактах жизни 
самого Александра Македонского, о которых, без-
условно, знали создатели дастана. Уже в 18 лет он 
становится блестящим полководцем, ему покрови-
тельствуют судьба целых 15 лет. После покорения 
Египта жрецы объявляют его сыном бога Амона. 
Это вносит еще большее смятение в ряды его про-
тивников. Бороться с великим полководцем трудно, 
но возможно, но с самим богом – это выше сил 
смертных, в таких случаях и надо дело оставить 
на божью волю. В 32 года, на пике своей славы, 
за неделю до нового великого похода, Александр 
в течение двух недель угасает. Скоропостижная 
смерть человека такого масштаба вызывает разные 
толки и предположения, но многие легенды гласят 
одно и тоже – перед смертью он попросил похо-
ронить себя с открытыми руками, показывая тем 
самым, что уходит из этого мира ни с чем. Мораль 
тюркского дастана – против бога и судьбы не пой-
дешь, и ничто в мире не вечно.

Курды, как этнос, проживают на территории 
Ирана, Ирака, Сирии и Турции, и история этого 
народа так же стара, как и история всего этого реги-
она. Курды имеют свой язык, обычаи и культуру, 
а территория, на которой они жили, пересекалась 
многочисленными караванными путями из Месо-
потамии на Запад. Соседство с многочисленными 
народами привело к тому, что наряду со своеобраз-
ной народной тематикой сказок, легенд, эпических 
сказок существует и у курдов ряд «универсальных 
тем», которые будоражили воображение сказите-
лей многих народов. Личность Александра Маке-
донского была одной из таких тем для курдского 
народа. В курдской сказке «Искандер Зукурна 

и брадобрей» [6, c. 296] у Искандара целых четыре 
рога. Без всякого вступления Искандар приказывает 
брадобрею: «Побрей меня, только смотри, никому 
не рассказывай мою тайну» [6, c. 296]. Брадобрей 
исполняет его приказание, но он «распухает от мол-
чания». Тайну Искандара он рассказывает роднику, 
у которого опять же растет камыш. Камыш срезают 
дети, делают свирель. «Искандар Зукурна четырех-
рогий!» –поет свирель [6, с. 298]. Брадобрея призы-
вают к ответу и, конечно, ответ прост: нелегко хра-
нить тайну, а тайну выболтал камыш, проросший 
в земле.

Есть и другая сказка, связанная с легендами о 
смерти Александра Македонского, – «Жизнь после 
смерти». Интерпретированы факты его смерти: 
«После моей смерти уложите меня на чардар, но 
пусть рука моя свисает с него. А то моя мать уви-
дит меня мертвым и прикажет воинам уничто-
жить вас. А моя рука будет для нее знаком моей 
воли» [6, с. 299], –говорит Искандар, почувство-
вав приближение смерти. Меняется мотив свеши-
вания руки Искандара, но мысль, прозвучавшую  
в «Şu dastanı», произносит его мать: «В мире нет 
ничего вечного: что приходит, то и уходит».

Таковы языковые реалии и картина мира раз-
личных народов. В сказках различных народов 
мира звучит своя версия идеи, заложенной в мифе 
о царе Мидасе. В персидской сказке «Говорящий 
тростник» [10, с. 25] сюжет в корне отличен от 
мифа – «источника», но неизменна суть: тайна, 
которую знает и может разгласить одна из сестер, 
приводит к ее убийству; она не собиралась хранить 
тайну. Но земля-праматерь живет по своим законам: 
заговорил и тростник, выросший у места убийства 
невинной, и арбуз, выросший на месте обломков 
тростника.

В иракской сказке «Сказка о двурогом Алек-
сандре» [8, c. 252] речь о том, что для всех других 
народов божественность Александра – неоспори-
мый факт, в тени которого остается незнакомый 
и чуждый им царь Мидас. Александр становится 
«макрогероем», и «такой макрогерой, созданный из 
макрогероев, продолжает втягивать в себя все новые 
сказания, обрастая подвигами, заимствованными от 
других героев, и новыми, выдуманными специально 
для него» [8, c. 9]. У героя сказки есть рога по божьей 
воле; целых тридцать лет убивают по одному брадо-
брею в день после очередной встречи с царем. Нако-
нец наступает день, когда к Александру приводят 
последнего цирюльника и тот обещает не лишать 
его жизни при условии сохранения тайны. Цирюль-
ник держится изо всех сил, но неразделенная тайна 
не дает ему покоя. Ни любимая работа, ни богатства 
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не могут снять моральный груз с его плеч. Он ухо-
дит от благополучия мирского, но наконец-то дове-
ряет тяжкую ношу пересохшему колодцу, где и уми-
рает. На месте колодца вырастает камыш, который 
срезают на свистки. И новость «на голове Алексан-
дра два рога» прозвучала из всех свистков. «Вскоре 
она разнеслась по всем, даже самым отдаленным 
землям» [8, c. 253].

Встречаемся с этой тематикой и у Низами Гян-
джеви, творчество которого является разносторон-
ним, отражающим «универсальные» проблемы 
людей. В «Искендернаме» Низами повествует об 

Александре Македонском, которого арабы считали 
двурогим и называли «Зулькарнейн». Низами пред-
ставляет Александра не рогатым, а длинноухим, как 
царя Мидаса.

Таким образом, одинаковые сюжеты сказок про-
слеживаются не только в смежных культурах, близ-
ких по ареалу проживания народов, но и в различ-
ных культурах, в различные эпохи. Разные народы 
к решению одинаковых проблем подходят под 
своим углом, так как окружающая действитель-
ность диктует свои идейные и этические параметры 
и ценности.
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Gambarova Afag Hasan. FAIRY TALES AS NATIONAL FRAMES
Mythology is a science that studies the fantastic ideas and myths of the primitive community of people about 

the world. In the days of the primitive community, kinship relations, close and natural for a person, concerned 
all things and events that surrounded him. The earth, sky, flora and fauna are presented as a universal tribal 
community in which all things are understood not only as living beings, but also as conscious and absolutely 
connected beings. These ideas have been summarized in mythology.

Myths of number of peoples of the world, their tales from the view of plots if repeats one another.  
The investigators of on the one hand, link this with the contacts of people with one another on the other hand 
they associate it with “universal” concepts such as: good, evil, right, justice, kindness. Certainly, these factors 
are very important and formulate the stereotype of behaviors of people in the society. But alongside the likeness 
of plots the tale sin a number of cases shows that this tales have derived from the myths and religions forces.

The creation of a myth is the oldest event in the history of human culture. Mythology is often understood as 
the primary form of social consciousness. This original form came to modern man not in a finished form, but 
in the form of a system that could be restored later. One of the main tasks of modern mythological science is 
the restoration and systematization of mythological texts.

Mythology is closely related to a number of forms of social consciousness and areas of science. This science 
is primarily associated with religion, history, literature, art, philosophy, linguistics, and so on. Since mythology 
reflects the primitive mythological thinking of any people, there are important and inextricable links between its 
primitive views, our totemism, anthropomorphism, folklore, ethnography and ethnopsychology. The connection 
of mythology with Buddhism, Christianity, Islam and Judaism is a separate stage in the development of human 
history. Because the myth as a necessary system of thought is preserved in religion.

Myths speak of both the beginning and the end, which ensures the continuity of mythological thought. 
The attempt of ancient man to comprehend objects and events of the environment led to the emergence 
of mythological consciousness. The chaotic concept occupies a central place in the mythological consciousness 
of almost all peoples of the world. The division of mythological consciousness into historical consciousness led 
to the emergence of folklore texts. Therefore, myths played an important role in the formation of various types 
of folklore – fairy tales, legends and myths, epics, beliefs.

Key words: myths, tales, frame, plot, morality, structuralism.
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БИЛИНГВИЗМ И ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ИНДОНЕЗИИ

У статті розглядаються білінгвізм в Індонезії і явище інтерференції, що відбувається 
внаслідок білінгвізму. Білінгвізм зазвичай пов’язаний з історичним розвитком суспільства. 
Для таких багатонаціональних держав, як Індонезія, характерні білінгвізм і полілінгвізм.

У період до набуття незалежності число білінгвів тут було невелике, однак у період 
незалежності внаслідок придбання індонезійською мовою статусу державної мови, число 
білінгвів значно зросло. Після перетворення індонезійської мови на мову науки, освіти, друку 
білінгвізм став розвиватися шляхом не тільки прямих контактів, а й без них. До билингвів 
в Індонезії зараховують також і тих, які вважають одну з іноземних мов, в основному англій-
ську, своєю рідною.

Інтерерференція в білінгвальної середовищі – явище природне. Вона може бути пов’язана 
із соціальним статусом і місцем проживання.

У цій статті розглядаються найбільш поширений в Індонезії явансько-індонезійський 
білінгвізм і інтерференція, що проявляється в мові яванців на граматичному, лексичному 
і фонетичному рівнях.

Яванці становлять значну частину населення Індонезії і порівняно з іншими етнічними 
групами займають більш помітні позиції в суспільно-економічному та культурно-політич-
ному житті індонезійського суспільства. Тому результати інтерференції, що є наслідком 
явансько-індонезійського білінгвізму, впливають також на мову інших етнічних груп і часом 
сприймаються ними як норма.

З метою усунення негативного впливу інтерференції на індонезійську літературну мову 
відповідні мовні інститути вживають необхідних заходів. З іншого боку, інтерференція роз-
глядається і як позитивне явище, тому що внаслідок цього процесу відбувається взаємозба-
гачення мов.

Ключові слова: Індонезія, білінгвізм, полілінгвізм, інтерференція, білінгв, індонезійська 
мова, яванська мова.

Постановка проблемы. Сложная языковая 
ситуация в Индонезии привела здесь к билинг-
визму и даже полилингвизму. В 2019 году в стране 
зарегистрировано 718 языков, однако так как 
исследования в этой области еще продолжаются, 
возможно, данное число увеличится. Языковое 
многообразие в Индонезии нашло свое отражение 
и в национальном лозунге «единство в многооб-
разии». При классификации языков, когда возни-
кают трудности в отнесении той или иной языко-
вой системы к разряду языков или же диалектов, 
исследователи исходят из названий, применяемых 
в истории, этнографии и других областях науки.

Большинство индонезийцев наряду с индоне-
зийским – национальным и государственым язы-
ком говорят таже на одном из местных языков, 
который считают родным языком. Кроме того, 
определенная часть населения страны говорит на 
аллохтонных языках (китайском, арабском).

Изложение основного материала. Индоне-
зийский в качестве национального языка высту-

пает как символ национальной гордости, нацио-
нальной идентичности, как средство объединения 
представителей различных социальных, культур-
ных и языковых групп, выполняет роль средства 
межкультурного и межрегионального общения. 
Как государственный язык индонезийский явля-
ется языком образования, осуществления госу-
дарственной деятельности, языком культуры, 
науки и техники. После приобретения Индоне-
зией независимости и провозглашения индоне-
зийского языка государственным языком все эти 
факторы вызвали необходимость знания каж-
дым индонезийцем наряду с языком этнической 
группы, к которой он принадлежит, также и индо-
незийского как государственного. В 1928 году,  
когда индонезийский был провозглашен язы-
ком национального единства, основную часть 
говорящих на нем составляло население вос-
точных и южных прибрежных районов Суматры 
и крупных и портовых городов Индонезии. Общее 
число говорящих на этом языке в то время было  
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приблизительно 500 тысяч человек. В настоящее 
время миллионы индонезийцев, населяющих раз-
личные регионы страны, считают индонезийский 
родным языком, и число их неуклонно растет.

Местные языки в Индонезии применяются 
лишь в быту, местном административном управ-
лении, торговле, при необходимости на начальном 
этапе образования в начальных школах, в мест-
ной печати и некоторых других случаях. Местные 
языки являются показателем социальной и куль-
турной идентичности соответствующих этни-
ческих групп. Использование индонезийского 
языка и какого-то местного языка в зависимо-
сти от сферы использования привело к билинг-
визму, а в некоторых случаях и к полилингвизму. 
В основе билингвизма лежат также такие явле-
ния, как межэтнические или смешанные браки, 
урбанизация, трансмиграция. А билингвизм/
полилингвизм в свою очередь часто приводит 
к явлению интерференции в речи индонезийцев. 
При интерференции говорящий на чужом языке 
невольно вводит в свою речь элементы родного 
языка, другими словами, интерференция приво-
дит к допущению ошибок, вызванных особенно-
стями родного языка говорящего.

Так как в языковой ситуации, имеющейся 
в Индонезии, явление интерференции неизбежно, 
в целях охраны индонезийского языка соот-
ветствующие языковые институты принимают 
соответствующие меры для правильного исполь-
зования его школьниками на грамматическом, 
лексическом и фонетическом уровнях. В школь-
ных учебниках этим вопросам уделяется особое 
внимание, издаются пособия по языку, проводятся 
конкурсы, в социальной медиа ведутся широкие 
просветительные работы по правильному исполь-
зованию индонезийского языка.

1. Билингвистическая ситуация в Индонезии
Сегодняшний статус индонезийского языка 

ставит знание каждым индонезийцем этого языка 
как важное условие. Без знания индонезийского 
языка невозможно получить образование и рабо-
тать в государственных учреждениях. Здесь под 
индонезийским языком подразумевается его лите-
ратурная форма, и именно эта форма считается 
государственным языком. Бытовым индонезий-
ским языком владеют многие еще с детских лет, 
а литературный индонезийский язык они начи-
нают изучать в детском саду и или в школе. В нео-
фициальном же общении предпочтение отдается 
местному языку. В начальных классах школ соз-
даются условия для ведения обучения на мест-
ных языках. Это происходит в основном в местах 

с гомогенным населением, особенно в сельских 
местностях. В зависимости от сферы общения 
использование большинством индонезийцев 
одного из местных языков привело к созданию 
в стране билингвальной ситуации. Другими сло-
вами, выбор языка зависит от выполняемой им 
функции в определенных условиях.

Билингвизм в Индонезии возник не только 
вследствие применения индонезийского и мест-
ных языков. Это явление связано также с комму-
никацией между собой этнических групп, гово-
рящих на различных языках. Под понятием же 
«билингвальное население» подразумеваются 
говорящие не только на индонезийском и на 
одном из местных языков. В стране некоторая 
часть населения считает своим родным языком 
одновременно и индонезийский, и один из ино-
странных языков, особенно английский. Это 
та часть населения, в котором в основном один из 
родителей в семье является иностранцем, или же 
в котором дети получают образование в школах 
с английским языком обучения. Состоятельные 
городские индонезийцы стараются, чтобы их дети 
обучались в таких школах. Нередко сами роди-
тели, не владея английским языком в достаточ-
ной степени, предпочитают общаться со своими 
детьми на этом языке. Наблюдается увеличение 
числа таких семей.

В Индонезии очень редки случаи, когда кто-то 
считает родным языком одновременно и индоне-
зийский, и один из местных языков, а также один 
иностранный язык, или же и индонезийский язык, 
и два местных языка. Билингвальное население 
составляет большинство в городских местностях, 
особенно в столице. Число билингвов особенно 
велико среди интеллигенции.

Было бы неверно утверждать, что население 
Индонезии полностью билингвальное. Здесь име-
ется и пожилое население, говорящее на одном из 
местных языков и никогда не чувствовавшее необ-
ходимости в изучении индонезийского языка. Есть 
также молодежь, говорящая только на индонезий-
ском языке. Это обычно представители молодежи 
больших городов. Они не проявляют интереса 
к изучению языка этнической группы, к которой 
принадлежат. В семьях, где родители являются 
представителями разных этнических групп, дети 
не имеют возможности изучать языки родителей, 
так как в таких семьях говорят на индонезийском 
языке. Учитывая авторитет и престиж индонезий-
ского языка, немало родителей в семье нарочно 
говорят только на индонезийском. Это облег-
чает общение детей в обществе и как бы готовит 
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их к активному участию в общественной жизни 
страны в будущем.

Определенная часть населения регионов 
Индонезии, особенно на востоке страны, не вла-
деет индонезийским языком и говорит только на 
одном из местных языков. Это обычно население 
с низким материальным положением, а потому 
и с низким уровнем образования, с низким уров-
нем доступа к информации.

На изолированных территориях страны 
живут этнические группы, закрытые для обще-
ния. Поскольку невозможно наблюдать за ними, 
собрать материал о них, трудно сказать, на каких 
языках они говорят.

По результатам переписи населения, проведен-
ной Центральным бюро статистики в 2010 году,  
число населения Индонезии составляет примерно 
237 миллионов. Из населения свыше пятилет-
него возраста 79,5% используют местные языки, 
19,9% – индонезийский язык и 0,3% – иностран-
ные языки. Остальная часть населения не отве-
тила на вопрос о языке. По сравнению с данными 
переписи населения, проведенной в 1990 году, 
число людей, использующих индонезийский язык 
повседневно, увеличилось с 10,7% до 19,9%,  
т.е. примерно в два раза [3, hal. 7, 11–12].

По провинциям использование повседневно 
местных языков составляет 8,2 – 99,3%, индо-
незийского языка – 0,7 – 90,7%. Использование 
же иностранных языков ниже 1% (исключение 
Западный Калимантан – 6,6%, острова Риау – 
4,9%, Банка-Белитунг – 2,8% и Северная Сума-
тра – 2%) [3, hal. 13].

В повседневной жизни индонезийским языком 
пользуются болшинство населения только в пяти 
провинциях – в Особом столичном округе Джа-
карта (90,7%), Западном Папуа (69,7%), на архи-
пелаге Риау (58,7%), Западной Суматре (55,6%) 
и Восточном Калимантане (53,5%). В остальных 
28 провинциях в повседневной жизни население 
пользуется местными языками. Из них особо 
выделяются провинции Малуку (99,3%), Север-
ный Сулавеси (99,1%), Центральная Ява (98%), 
Северное Малуку (97,6%) и Южная Суматра 
(97,4%) [3, hal. 13]. Как видно из статистических 
данных, подавляющее большинство населения 
Индонезии предпочтение отдает использованию 
местных языков и тем самым создает условия для 
охраны этих языков.

По результатам переписи населения, прове-
денной в 2020 году, население Индонезии состав-
ляет 271 350 000 человек [1, hal. 10]. Однако Цен-
тральное бюро статистики еще не представило 

информации о том, использованию каких языков 
население отдает предпочтение в повседневной 
жизни. Можно предположить, что число людей, 
отдавших предпочтение индонезийскому языку, 
значительно возросло.

Е. А. Кондрашкина по контакности выде- 
ляет два типа билингвизма – контактный и бес- 
контактный. К первому типу она относит билинг-
визм, распространенный среди населения, живу-
щего в одной среде, чаще на границе двух про-
винций, но говорящего на двух региональных 
языках или на одном региональном и одном 
местном языке. Так, например, вследствие мигра-
ции минангкабау на территории Риау и Джамби 
здесь возникли минангкабау-малайские области 
с населением, говорящим на двух языках (неко-
торые исследователи считают язык минангкабау 
диалектом малайского языка). Ко второму типу 
относится билингвизм, в котором второй язык 
осваивается без общения, через определенные 
средства. К таким средствам, служащим форми-
рованию билингвизма, относятся образование, 
средства массовой информации, художественная 
литература. Этот тип билингвизма – язык-макро-
посредник (индонезийский) + региональный язык 
или местный язык в Индонезии является более 
распространенным. С этой точки зрения среди 
стран Азии и Африки, которые некогда подвер-
глись колонизаци, Индонезия составляет исклю-
чение. В таких странах колонизаторы или этниче-
ская общность, господствовшая в экономической 
и политической областях, проводили политику 
ассимиляции и, стараясь превратить свой язык 
в язык-макропосредник, создавали условия для 
билингвизма [6, с. 85–86]. В Индонезии, наобо-
рот, голландцы, запретив местному населению 
говорить на языке «высшей расы», т.е. на гол-
ландском, старались cберечь авторитет этого 
языка и тем самым, сами не желая того, создавали 
условия для широкого распространения индоне-
зийского языка.

Говоря о роли контактов в билингвизме, 
Л. В. Щерба [7, с. 317] вводит понятия естествен-
ного и искусственного билингвизма. Oн считает 
естественный билингвизм результатом естествен-
ного скрещивания языков (например, минанг-
кабау-малайский билингвизм, о чем говорилось 
выше), а искусственный билингвизм – резуль-
татом искусственно созданной билингвальной 
среды (посредством образования и т.д) .

В силу многочисленности индонезийских 
языков трудно перечислить здесь все имеющи-
еся в Индонезии билингвизмы. Самыми распро-
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страненными являются яванско-индонезийский, 
сунданско-индонезийский, минангкабау-индоне-
зийский, балийско-индонезийский билингвизмы. 
Примером полилингвизма могут служить яванско-
индонезийско-сунданский, сунданско-индонезий-
ско-яванский, англо-яванско-индонезийский.

Результаты билингвизма полезны с точки зре-
ния развития индонезийского языка. Согласно 
результатам исследований, проведенных Арифом 
Иззаком, 13% молодых семей мадурского проис-
хождения решило в повседневном общении со 
своими детьми использовать индонезийский язык. 
По его мнению, такой переход с местного языка на 
индонезийский будет способствовать укреплению 
статуса последнего как государственного языка. 
С другой стороны, это создает условия для обо-
гащения индонезийского языка за счет местных 
языков. При этом вследствие скрещивания языки 
оказывают друг на друга фонетическое, грамма-
тическое и лексическое влияние [2]. Например, 
индонезийский язык оказывает влияние на лексику 
местных языков, так как их словарный состав не 
отвечает современным требованиям.

Индонезийский исследователь Дж. Сукойо, 
проанализировав телевизионную информацион-
ную программу на яванском языке, выяснил, что 
в ней довольно часто употребляются слова из 
индонезийского языка. Он объясняет это тем, что 
словарный состав яванского языка не богат совре-
менной лексикой [5, hal. 102]. Подобно тому как 
местные языки обогощают индонезийский язык, 
сам индонезийский как язык науки и технологии 
выполняет функцию донора для местных языков.

2. Интерференция
Билингвизм/полилингвизм обычно сопрово-

ждается явлением интерференции в речи. Интер-
ференция как результат взаимовлияния языков 
сначала происходит в устной речи. В дальней-
шем ее результаты, становясь обычным явлением, 
закрепляются в языке и нередко превращаются 
в норму и тем самым создают условия для обо-
гащения его словарного состава.

Значительную часть населения Индонезии 
составляют яванцы. Поэтому как пример наибо-
лее распространенного билингвизма в Индонезии 
яванско-индонезийский билингвизм и интерфе-
ренция как результат этого языкового контакта 
заслуживают особого внимания. При таком языко-
вом контакте практически обе языковые системы 
подвергаются взаимовлиянию. Степень интер-
ференции, происходящей в речи яванца, может 
зависеть от уровня образования, от социального 
статуса, места проживания. Так, случаи интер-

ференции в речи, например, учеников начальных 
классов будут значительно больше, чем у лиц 
с высшим образованием, или в речи крестьянина, 
проживающего на окраинной местности, чем 
у городского жителя.

2.1. Интерференция на грамматическом уровне
Согласно специалистам, в индонезийском 

языке вследствие влияния на него яванского языка 
происходят следующие интерференциональные 
изменения на грамматическом уровне.

В индонезийской устной речи яванцев пре-
фиксы ber- и ter- заменяются яванским префиксом 
ke-. Например: bertemu → ketemu ‘встречаться’, 
terbaca → kebaca ‘быть прочитанным’. Конфикс 
ke-...-an в индонезийском литературном языке 
образует в основном существительные с абстракт-
ным значением, но в яванской устной речи как 
следствие интерференции выступает в значении 
«очень, крайне». Например: kemahalan ‘очень 
дорогой’ [6, с. 91]. Однако, по мнению Е. А. Кон-
драшкиной, эти особенности префикса ke- в индо-
незийском языке являются следствием влияния на 
него бетавского языка [6, с. 82–83]. Противоречи-
вость этих двух мнений можно объяснить тем, что 
индонезийский язык подвергся влиянию яванского 
языка через посредство бетавского.

Под влиянием яванского языка употребление 
в индонезийском языке энклитики трьетого лица 
-nya, когда в ней нет нужды, тоже является интер-
ференцией на уровне морфологии: rumahnya ayah 
«дом отца». Яванская энклитика -e (-ne), пред-
ставляющая собой соответствие энклитики -nya 
в индонезийском, может употребляться также 
в тех случаях, когда она посредством порядка 
слов выражает значение принадлежности:  
omah-e bapak «дом отца» [6, с. 92].

Под влиянием яванского языка в индонезий-
ском энклитика -nya может использоваться и для 
обозначения определенности. При этом она как 
бы выполняет функцию определенного арти-
кля: bukunya menarik «эта книга интересная»  
(букв. «книга его интересная»).

Влияние яванского обнаруживается также 
в определительных словосочетаниях, зависи-
мый компонент которых выражен числительным.  
По правилам индонезийского синтаксиса, в слово-
сочетании определение предшествует определяе-
мому. Поэтому в предложении типа Ayah membeli 
kambing lima ekor «Отец купил три овцы» слово-
сочетание kambing lima ekor «три овцы» (букв. 
«овцы три»), образованное по модели «существи-
тельное + числительное с нумеративом», про-
тиворечит этим правилам (правильная форма –  
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lima ekor kambing). Это объясняется влиянием 
яванского языка [4, hal. 80–82].

Неправильное употребление в индонезийском 
языке союза kalau «если» тоже явлется след-
ствием яванского языка. Яванские соответствия 
этого союза – menawa, yen и nek могут употре-
бляться и как изъяснительные, как условные. 
Эта особенность и является причиной того, что 
яванцы-билингвы употребляют союз kalau как 
в изъяснительном (вместо индонезийского bahwa 
«что»), так и условном значении. Например: 
*Saya tidak tahu kalau gadis itu adikmu «Я не знал 
если эта девушка твоя сестра» (букв.) вместо Saya 
tidak tahu bahwa gadis itu adikmu «Я не знал, что 
эта девушка – твоя сестра». Кроме того, в речи 
яванцев-билингв индонезийский kalau часто упо-
требляется и как союз с временным значением, 
так как отмеченные выше союзы yen и nek могут 
сочетаться со словами с временным значением. 
Например: *Kalau malam udara dingin «Если вечер, 
становится холодно» (букв.) [4, hal. 120–121]. 
Грамматическая интерференция распространена 
настолько широко, что даже билингвы, принадле-
жащие к другим этническим группам, допускают 
такие же ошибки, не подозревая, что источником 
такой интерференции является яванский язык.

2.2. Интерференция на лексическом уровне
Билингвы, говорящие на яванском и индо-

незийском языках, часто сталкиваются также 
с интерференцией на лексическом уровне. При-
чем это имеет место как в литературном языке, 
так и в устной речи.

Яванское mbesuk имеет в индонезийском языке 
соответствие besok. В яванском языке это слово 
означает «завтра» и «потом», а в индонезийском – 
только «завтра». Под влиянием яванского языка 
нередко и в индонезийской устной и письмен-
ной речи оно употребляется в значении «потом», 
а иногда также в форме besuk [4, hal. 70].

В яванском языке слово ya употребляется 
в значениях «да» и «тоже, также», а в индонезий-
ском – только в значении «да». Однако в индоне-
зийской речи билингв оно используется в обоих 
значениях. Ср., например, *Saya ya pulang «Я тоже 
возвращаюсь», где слово ya употреблено вместо 
индонезийского juga «тоже, также» [4, hal. 89].

Упомянутые выше случаи лексической интер-
ференции являются результатом различия значе-
ний этих слов в индонезийском и яванском языках. 
Индонезиец, родным языком которого является 
яванский, полагает, что яванские слова, имеющие 
соответствия в индонезийском, обладают одина-
ковыми значениями.

2.3. Интерференция на фонетическом уровне
В индонезийской речи яванцев фонетическая 

интерференция проявляется в том, что индоне-
зийские согласные /d/ и /t/ заменяются яванскими 
ретрофлексивными /ṭ/ və /ḍ/, а дифтонги – моно-
фтонгами (например, pegawai – pegawe ‘служа-
щий’). Кроме того, в индонезийские слова с аусла-
утным гласным яванцы вставляют протетический 
согласный /h/ (например, sepeda – sepedah «вело-
сипед»), а в последнем слоге двусложных слов 
гласный /а/ заменяют гласным /е/ (например, 
seram – serem («страшный») [6, с. 92]. В индоне-
зийской речи яванцев фонетическая интерферен-
ция может быть и не связана с уровнем образова-
ния, социальным статусом и местом проживания. 
Эти факторы оказывают влияние больше всего 
при интерференции на грамматическом и лекси-
ческом уровнях.

Выводы и предложения. В Индонезии, име-
ющей сложную языковую ситуацию, билингвизм 
и вызываемая билингвальной средой интерферен-
ция неизбежны. После завоевания Индонезией неза-
висимости индонезийский язык стал единственным 
официальным языком, языком образования, науки, 
техники и прессы. Это показывает, насколько индо-
незийский язык востребован обществом и насколько 
необходимо знание этого языка каждым индонезий-
цем наряду с языком этнической группы, к которой 
он принадлежит. При таких условиях билингвизм, 
а иногда и полилингвизм, развивается в основном 
бесконтактным путем, но билингвизм может воз-
никать здесь также вследствие смешанных браков, 
урбанизации и трансмиграции.

Грамматическая, лексическая и фонетическая 
интерференция, являющаяся следствием билинг-
визма, может зависеть от уровня образования, 
социального статуса и места проживания билинг-
вов. Результаты интерференции в зависимости от 
ее распространенности иногда ошибочно восприни-
маются как норма. Для предотвращения этого язы-
ковые учреждения принимают соответствующие 
меры. С точки зрения взаимообогащения языков 
интерференцию иногда рассматривают как положи-
тельное явление.

Гомогенизация населения Индонезии, возраста-
ние авторитета индонезийского языка и увеличение 
числа людей, считающих индонезийский язык род-
ным, безусловно, приводят к уменьшению степени 
распространенности билингвизма в стране. Однако 
забота государства о местных языках и стремление 
индонезийцев к охране этих языков дает основа-
ние сказать, что Индонезия всегда будет страной 
с билингвальным населением.
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Zarbaliyeva Laura Habib. BILINGUALISM AND INTERFERENCE IN INDONESIA
This article deals with bilingualism in Indonesia, and the phenomenon of interference that emerges as 

a result of bilingualism. Bilingualism is commonly associated with the historical development of a society. 
Bilingualism and polylinguism is common for multinational countries like Indonesia.

In the pre-independence period the percentage of bilinguals was quite low, however, in the post-
independence period after Indonesian became the national language their number has increased significantly. 
Once the Indonesian language became the language of science, education and press, bilingualism started to 
develop both directly and indirectly. Bilinguals in Indonesia are also those who consider a particular foreign 
language as their first language, generally English.

Interference in a bilingual environment is a natural phenomenon. It can be associated with a social status 
and environment.

This article focuses exclusively on Javanese-Indonesian, the most widespread, bilingualism in Indonesia, 
and interference that occurs among the Javanese speakers at the grammatical, lexical and phonetic level.

The Javanese consitute a considerable part of the Indonesian population, and compared to the other ethnic 
groups they hold more prestigious occupations in Indonesian social, economic, cultural and political life. 
Therefore, the consequences of interference that emerge as a result of the Javanese-Indonesian bilingualism 
have also an impact on the speech of the representatives of other ethnic groups, and sometimes even considered 
as a linguistic norm.

Language institutions take necessary measures in order to eliminate its negative impacts on the standard 
Indonesian language. On the other hand, interference is also regarded as a positive phenomenon since it 
results in mutual enrichment of contacting languages.

Key words: Indonesia, bilingualism, polylinguism, interference, bilingual, Indonesian, Javanese.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ  
УНІВЕРСАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ТЕКСТУ

У статті розглянуто проблему систематизації текстових категорій з позицій когні-
тивно-дискурсивного підходу. Текст при цьому виступає як полісистемний інформаційний 
об’єкт, що складається з трьох підсистем (текст-повідомлення, текст-комунікат і текст-
конотат), кожна з яких об’єктивує певний тип інформації за допомогою мовних одиниць. 
Текст-повідомлення репрезентує інформацію про власне об’єкт мовлення; текст-комунікат 
містить інформацію про комунікативні властивості тексту – його комунікативну уста-
новку та стильові особливості; текст-конотат інтегрує інформацію про національні, куль-
турно-історичні, соціально-психологічні характеристики учасників комунікації, про місце 
і час ситуації спілкування. Текст-повідомлення містить фактуальну інформацію, текст-
комунікат і текст-конотат – дискурсивну (інформацію про учасників і контекст комуніка-
ції). Кожна з підсистем характеризується наявністю певних сутнісних ознак (категорій), які 
у сукупності формують категоріальну основу тексту.

Пропонована модель універсальних текстових категорій передбачає вирізнення двох видів 
семіотичних метакатегорій і категорій тексту – дискурсивних і фактуальних. До дискур-
сивних ми відносимо метакатегорії автора та читача і підпорядковані їм «дуальні» кате-
горії локативності, темпоральності, соціо- / психотипу, комунікативної установки і стилю. 
Фактуальні категорії представлені «дуальною» метакатегорією текстового континууму 
і субординатними категоріями текстового простору і часу, текстових об’єктів, цілісності 
і зв’язності. Окрему групу становлять «наскрізні» фактуально-дискурсивні текстові катего-
рії, наявні у всіх трьох текстових підсистемах.

Концептуальна модель універсальних категорій тексту дозволяє визначити принципи вну-
трішньої організації текстового цілого, а також сприяє систематизації численних тексто-
вих категорій, що згадуються в лінгвістичних дослідженнях.

Ключові слова: текст, категорія тексту, текст-повідомлення, текст-комунікат, текст-
конотат, фактуальні семіотичні метакатегорії і категорії тексту, дискурсивні семіотичні 
метакатегорії і категорії тексту.

Постановка проблеми. Поняття категорії 
тексту (КТ) увійшло в науковий обіг східноєв-
ропейської лінгвістики у 70-х рр. ХХ ст. З того 
часу текстові категорії потрактовували як власти-
вості тексту або його засоби, як граматичні кате-
горії, як загальні, типологічні або концептуальні 
ознаки тексту, як його когнітивні параметри тощо 
(детальніше див. [7, c. 43–56]). У нашому дослі-
дженні під текстовою категорією ми розуміємо 
«одну із взаємопов’язаних суттєвих ознак тексту, 
що є відображенням певної частини загальнотек-
стового смислу різними мовними, мовленнєвими 
і власне текстовими (композитивним) засобами» 
[8, с. 533].

Варто зазначити, що проблема визначення 
термінологічного обсягу поняття «категорії тек-
сту» супроводжується невпорядкованістю їхньої 
номенклатури: кількість КТ, що вирізняються 
науковцями, постійно зростає. Попри неоднора-

зові спроби мовознавців опрацювати принципи 
класифікації текстових категорій, визначити про-
відні КТ та описати їхню ієрархію, питання про 
побудову універсальної моделі текстових катего-
рій і їх подальшу систематизацію наразі залиша-
ється відкритим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення ключових ознак тексту представлено 
низкою фундаментальних досліджень (роботи 
І. Р. Гальперіна (1981) [4], О. І. Москальської (1981) 
[9], З. Я. Тураєвої (1986) [12], О. П. Воробйової 
(1993) [3], Л. Г. Бабенко і Ю. В. Казаріна (2003) [1] 
та ін.), в яких розглядаються внутрішньосистемні 
ознаки тексту, що утворюють внутрішньотекстову 
ієрархію мовних одиниць та зв’язків між ними.

У 2000-х рр. у фокусі лінгвістичного аналізу 
тексту опинилася його комунікативно-дискур-
сивна природа. Як наслідок, з’явилися нові, кому-
нікативно-прагматичні, семіотичні і когнітивні 
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концепції та моделі тексту / дискурсу (детальний 
огляд див. в [11, c. 123–156]), де текстоцентрич-
ний підхід змінився на аналіз інтеракції автора 
і читача, текстових стратегій, діалогічності, кому-
нікативної ефективності, а сам текст почали роз-
глядати як компонент складніше організованої 
когнітивно-комунікативної системи – дискурсу 
(роботи А. Ф. Папіної (2002) [10], О. О. Селіва-
нової (2002) [11], І. О. Щирової і Є. О. Гончаро-
вої (2007) [14], О. М. Копитова (2011) [6] та ін.). 
Новий ракурс категоріально-текстового аналізу 
спричинив вирізнення нових КТ, які отримали 
статус комунікативних / дискурсивних. Проте 
поява нових класифікацій не змогла вирішити 
проблему уніфікації реєстру КТ, а лише увираз-
нила необхідність такого вирішення.

Постановка завдання. Наявна сьогодні мно-
жинність КТ вимагає їх упорядкування на основі 
критеріїв, що відображають сутність тексту як 
системно-мовної та комунікативної одиниці. 
Перелік КТ, який наводиться у численних роботах 
з теорії та лінгвістики тексту, підлягає системати-
зації, здійснення якої можливе на основі концеп-
туальної моделі, де взаємопов’язані метакатего-
рії і категорії тексту розподілені в межах різних 
інформаційних просторів. У своїй сукупності ці 
метакатегорії і категорії утворюють систему уні-
версальних текстових категорій, що корелюють 
з КТ, які традиційно виокремлюють у лінгвістич-
них дослідженнях.

Метою пропонованого дослідження є побу-
дова концептуальної моделі універсальних КТ, 
яка враховує їх складну текстово-дискурсивну 
природу і дозволяє диференціювати наявні КТ 
відповідно до типу інформації, яка представлена 
в тій чи іншій підсистемі тексту.

Виклад основного матеріалу. Ми розгляда-
ємо текст як полісистемне семіотичне ціле, яке, 
окрім вербалізованої фактуальної інформації (про 
об’єкт повідомлення), одночасно містить і верба-
лізовану дискурсивну інформацію (про учасників 
і контекст комунікації). Як полісистемний семі-
отичний об’єкт текст-макрознак утворюється 
шляхом нашарування трьох семіотичних планів – 
тексту-повідомлення, тексту-комунікату і тексту-
конотату, кожен з яких містить специфічну інфор-
мацію, об’єктивовану тим чи іншим способом за 
допомогою мовних форм (детальніше про прин-
ципи розподілу інформації всередині текстового 
простору див. [7, c. 37–40]).

Текст-повідомлення репрезентує фактуальну 
інформацію; це те, про ЩО йдеться, включно 
з інформацією: 1) яка представлена експліцитно, 

за допомогою вербальних засобів; б) яка залиша-
ється імпліцитною «поміж рядків»; в) яка нале-
жить до інференцій, ґрунтованих на пресупози-
ціях як системах спільних знань мовців.

Текст-комунікат містить інформацію про 
комунікативні властивості тексту – про його 
комунікативну установку, або ілокуцію, та очіку-
ваний перлокутивний ефект; про стильові особ-
ливості тексту, які залежать від комунікативного 
регістру та від комунікативних стратегій і тактик, 
використовуваних мовцем; це інформація про те, 
НАВІЩО і ЯК створюється текст-повідомлення.

Текст-конотат інтегрує інформацію про 
національні, культурно-історичні, соціальні і пси-
хологічні характеристики комунікантів; це інфор-
мація про те, ХТО створює текст-повідомлення, 
КОМУ цей текст адресований, ДЕ і КОЛИ здій-
снюється комунікація.Якщо текст-повідомлення 
містить фактуальну інформацію, то текст-
комунікат і текст-конотат – дискурсивну. Перефра-
зовуючи відомий вислів Н.Д. Арутюнової, пред-
ставлену в тексті дискурсивну інформацію можна 
співвіднести із «життям, зануреним у мовлення». 
Кожен із семіотичних планів (підсистем) тексту 
характеризується низкою сутнісних ознак (кате-
горій), які у сукупності утворюють категоріальну 
основу тексту як такого.

Результатом об’єктивації дискурсивної і фак-
туальної інформації за допомогою різних мовних 
засобів є наявність двох видів семіотичних мета-
категорій (далі – СМК) та підпорядкованих їм 
семіотичних категорій (далі – СК) тексту – факту-
альних і дискурсивних.

Дискурсивні СМК та СК тексту. Спираючись 
на структурні принципи запропонованої нами 
раніше концептуальної моделі дискурсу (доклад-
ніше див. [5]), ми виокремлюємо дві дискурсивні 
СМК – АВТОРА і ЧИТАЧА. При цьому автор 
і читач розуміються як функції. Автор-функція 
є текстовим аналогом відсутнього автора. Автор-
функція вбудований в програму інтерпретації 
тексту, здійснювану реальним читачем. Його тек-
стовим аналогом є читач-функція. Читач-функція 
представляє собою гіпотетичну модель очікува-
ного читача, яку вибудовує реальний автор тексту. 
Це текстовий аналог поки ще відсутнього читача, 
якому адресований текст і який із віртуального 
перетворюється на реального в процесі прочи-
тання ним цього тексту.

СМК АВТОРА і ЧИТАЧА конституюються низ-
кою «дуальних» СК, що відносяться як до автора, 
так і до читача, та характеризують семіотичні про-
стори тексту-конотату і тексту-комунікату.
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Текст-конотат представлений СК локатив-
ності, темпоральності та соціо- / психотипу.  
СК локативності і темпоральності об’єкти- 
вують інформацію про приналежність автора 
і читача до певного культурно-історичного сере-
довища, яке регламентує норми мовної поведінки 
конкретного соціуму. СК соціо- / психотипу надає 
інформацію про соціальні характеристики автора 
і читача (їх етнічну, гендерну, вікову, професійну 
приналежність тощо), а також про їхні можливі 
психологічні особливості.

Текст-комунікат включає СК комунікативної 
установки і стилю. СК комунікативної уста-
новки об’єктивує інформацію про те, для чого 
створюється текст автором і чого очікують від 
читача цього тексту. Комунікативна установка вті-
люється за допомогою певної техніки організації 
тексту, що включає не лише стилістично марко-
вані мовні одиниці, але й мовні стратегії і так-
тики, які реалізують комунікативну установку. 
Інформація про техніку організації тексту пред-
ставлена СК стилю.

«Дуальність» дискурсивних СК актуалізу-
ється в авторській і читацькій перспективах. 
Реальний автор, який характеризується в аспек-
тах цих СК, адресує текст віртуальному читачеві, 
наділеному характеристиками, представленими 
в аналогічних СК: читач є людиною певного часу 
і певної культури, має певні соціальні характе-
ристики і володіє достатньою комунікативною 
компетенцією, щоб зрозуміти комунікативний 
намір автора, втілений у тексті певного жанру, 
а також оцінити авторський ідіостиль. Реальний 
читач, який характеризується в аспектах СК, під 
час інтерпретації тексту усвідомлює його кому-
нікативну установку, що відповідає жанровому 
канону, дає оцінку ідіостилю і робить висновки 
про віртуального автора як про представника 
певної епохи, певної культури і певної соціальної 
групи. Дискурсивна інтерсуб’єктність взаємин 
«автор – читач», відображена в семіотичному 
просторі тексту, передбачає кореляцію відповід-
них дискурсивних СМК і СК тексту, а їх узгодже-
ність (або неузгодженість), що виявляється ще на 
стадії «передчитання» (pre-reading) [15, c. 101], 
стає одним iз основних чинників успішності (або 
неуспішності) комунікації.

Фактуальні СМК та СК тексту. Дискур-
сивна (додаткова) інформація, зосереджена 
в тексті-конотаті і тексті-комунікаті, зумовлює 
аранжування фактуальної (основної) інформа-
ції, представленої у тексті-повідомленні. Його 
семіотичний простір характеризує «дуальну»  

СМК ТЕКСТОВОГО КОНТИНУУМУ, що 
також має авторсько-читацьку перспективу: автор 
створює текст-повідомлення, читач розуміє його 
експліцитні й імпліцитні складники. У лінгвіс-
тиці тексту категорія континууму означає певну 
послідовність фактів, подій, що розгортаються 
у часі і просторі, причому розгортання подій 
здійснюється неоднаково у різних типах текстів. 
Текстовий континуум визначається просторово-
часовими параметрами, що створюють загальний 
текстовий простір і час (хронотоп), який може бути 
фрагментований на локальні хронотопи – мар-
ковані текстові ситуації, учасниками яких є тек-
стові об’єкти – предметні сутності, що фігурують 
у тексті-повідомленні. Природа текстових об’єктів 
залежить від специфіки жанру тексту. Так, жанр 
наукової статті передбачає виокремлення як тек-
стових об’єктів власне дослідника, предмета дослі-
дження, матеріалу, методики дослідження тощо, 
тоді як у художніх творах текстовими об’єктами 
стають переважно образи персонажів.

Текстові об’єкти взаємодіють один з одним 
у межах текстової ситуації, під якою розуміють 
певний фрагмент змістовного і структурно-ком-
позиційного простору тексту. Цей фрагмент 
ідентифікується як дискретна ситуація, що 
відображає в загальних рисах структуру і бага-
тоаспектність ситуації об’єктивної дійсності 
[2, c. 5]. Просторово-часова рамка текстової 
ситуації створюється локальним хронотопом. 
Взаємозв’язок текстових об’єктів всередині тек-
стових ситуацій, а також комбінаторика самих 
текстових ситуацій у межах усього текстового 
континууму регламентуються композиційними 
вимогами жанру, що забезпечує тим самим 
цілісність і зв’язність повідомлення.

Таким чином, фактуальна СМК ТЕКСТО-
ВОГО КОНТИНУУМУ включає субординатні 
СК текстових об’єктів, текстового простору 
і часу, цілісності і зв’язності, які мають різну 
природу. СК текстових об’єктів та текстового про-
стору і часу інкорпорують предметні сутності, що 
входять до складу текстових ситуацій, і належать 
до субстанціональних СК. Цілісність і зв’язність 
забезпечують композиційно-смислове оформ-
лення текстового повідомлення і визначаються 
нами як операціональні СК.

Співвідношення дискурсивних і фактуальних 
СМК та СК тексту представлено на рис. 1, де 
ТПіЧ – текстовий простір і час. Оскільки у роз-
щепленій комунікації автор тексту – величина 
постійна, а читач – змінна, на рис. 1 СМК і СК, 
пов’язані із читачем, позначені пунктиром.
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Дискурсивні і фактуальні СМК та відповідні СК 
є універсальними категоріями, притаманними будь-
якому тексту. Пропонована нами модель не лише 
дозволяє прояснити принципи внутрішньої організа-
ції текстового цілого, але й сприяє систематизації чис-
ленних текстових категорій, що згадуються в лінгвіс-
тичних дослідженнях. При цьому серед цих категорій 
є ті, які аналогічні представленим СМК та СК, і ті, які 
виступають як їхні характеристики, або ознаки, що 
розкривають понятійну сутність самих категорій.

Серед КТ аналогами і характеристиками дис-
курсивних СМК і СК є:

− СМК АВТОРА: аналоги – образ автора, 
адресант; характеристики – інтерактивність, 
адресність, діалогічність;

− СМК ЧИТАЧА: аналоги – образ читача, 
адресат; характеристики – інтерактивність, 
інтерпретанта, інтерпретованість (тексту), 
ефективність;

− СК комунікативної установки: аналоги – 
прагматична спрямованість, інтенціональність;

− СК стилю: характеристики – мовна тек-
стова особистість, стратегічність, експресив-
ність, естетичність, образність, статичність 
і динамічність, ситуативність (відповідність 
ситуації спілкування);

− СК локативності: аналог – локативність; 
характеристика – соціологічність (зв’язок з епо-
хою і соціумом);

− СК темпоральності: аналог – темпоральність.
Що стосується КТ, потрактованих нами як 

фактуальні, то вони доволі докладно описані 

в наявних роботах з лінгвістики тек-
сту. Однак побудові категоріально-тек-
стової моделі, яка б об’єднала ці КТ 
в межах цілісної системи, перешко-
джала відсутність чітких критеріїв їх 
розмежування. Пропонована нижче 
диференціація фактуальних КТ врахо-
вує їх різнорідність і взаємозумовле-
ність.

Співвідношення фактуальних СМК 
і СК з традиційними КТ має наступ-
ний вигляд:

− СМК ТЕКСТОВОГО КОНТИ-
НУУМУ: аналог – континуум; харак-
теристики – дискретність, членова-
ність, автосемантія відрізків тексту, 
інтегративність, інтродуктив-
ність, континуальність / безперерв-
ність, розгортання (відношення тем 
і підтем), лінійність, тема-рематична 
прогресія, топікальність, фінітність, 

завершеність, референційність, концептуаль-
ність, підтекст;

− СК текстового простору і часу: аналоги – 
хронотоп, художній час і простір, локально-тем-
поральна віднесеність; час, простір і місце 
об’єктів; характеристики – прогресія, стагнація;

− СК текстових об’єктів: аналоги – образ пер-
сонажу, актант, учасник події; характеристики – 
визначеність / невизначеність, фокус уваги;

− СК цілісності: аналог – цілісність; характе-
ристики – когерентність, кореференція (корефе-
рентність);

− СК зв’язності: аналог – зв’язність; харак-
теристики – зчеплення, когезія, інтеграція, пред-
икативність, послідовність, причинність, про-
спекція / ретроспекція.

Окрім фактуальних і дискурсивних, існує 
декілька текстових категорій, які є «наскріз-
ними»: вони присутні як у фактуальному, так 
і в дискурсивному просторах тексту-макрознаку. 
До цієї групи текстових категорій, які в нашому 
дослідженні мають назву фактуально-дискур-
сивних, ми відносимо згадувані в різних роботах 
антропоцентричність, модальність, оцінність, 
емотивність, інформативність, інтерсеміотич-
ність, інтертекстуальність.

Висновки і пропозиції. Пропонована концеп-
туальна модель універсальних текстових катего-
рій не лише сприяє систематизації численних КТ, 
вирізнених у лінгвістичних роботах, але й умож-
ливлює виокремлення певних кластерів КТ, які 
формують категоріальне підґрунтя текстів різних 
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Рис. 1. Концептуальна модель універсальних категорій тексту
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типів і жанрів (художнього, наукового, політич-
ного, релігійного тощо). Подібне розмежування 
узгоджується з ідеєю мовознавців про необхід-
ність диференціації загальних, типологічних 
та індивідуальних текстових ознак. При цьому 
загальні КТ актуалізують сутнісні властивості тек-
сту як об’єкту аналізу; типологічні КТ характери-

зують певні текстові класи, види, типи; індивіду-
альні КТ притаманні окремим творам і виявляють 
їх унікальну своєрідність [13, с. 18]. Рух лінгвіс-
тики тексту у цьому напрямі видається нам доволі 
перспективним, оскільки дозоляє окреслити нові 
пріоритети подальших досліджень у площині 
категоріального аналізу тексту.
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Leshchenko H. V. CONCEPTUAL MODEL OF UNIVERSAL TEXT CATEGORIES
The article deals with the problem of text categories systematization in the framework of cognitive-discursive 

approach. The text is conceptualized as a polysystemic information object, consisting of three subsystems 
(text as a message, text as a communicate and text as a connotate), each of which objectifies a certain type 
of information by means of language units. Text as a message represents information about the object of speech; 
text as a communicate contains information about the communicative properties of the text - its communicative 
intention and stylistic features; text as a connotate integrates information about national, cultural and historical, 
social and psychological characteristics of communication participants, as well as about place and time 
of communicative situation. Text as a message incorporates factual information, while both text as a communicate 
and text as a connotate contain discursive information (about participants and communication context). Each 
of the subsystems is characterized by certain essential properties (categories), which form the categorical basis 
of the text. The discursive categories include metacategories of author and reader and their subordinate “dual” 
categories of locativity, temporality, socio- and psychotype, communicative intention and style. Factual categories 
are represented by a “dual” metacategory of text continuum and subordinate categories of text space and time, 
text objects, cohesion and coherence. A separate group of text categories is formed by so-called “cross-cutting” 
factual-discursive ones, actualized in all three text subsystems.

The conceptual model of universal text categories allows to determine the principles of internal organization 
of text entity, as well as to contribute to the classification of numerous text categories mentioned in the scope 
of linguistic research.

Key words: text, text category, text as a message, text as a communicate, text as a connotate, factual 
semiotic metacategories and categories, discursive semiotic metacategories and categories.



Том 32 (71) № 4 Ч. 2 202134

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

УДК 821.111:82-9
DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.4-2/07

Лікучова С. А.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗОБРАЖЕННЯ РУХУ  
НА ЗАХІД У ТВОРІ ЛАУРИ ІНГАЛЗ УАЙЛЬДЕР  
“LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”

У статті проаналізовано лінгвістичний аспект зображення руху на захід у творі Лаури 
Інгалз Уальдер “Little house on the prairie”. Повість постає прикладом історичної мігра-
ції американського населення. Зазначено, що заселення західних територій американцями  
в 19 столітті заохочувалось Законом 1862 року. Відповідно до нього будь-який корінний меш-
канець Америки міг переселитися на території індійської резервації, мати свій наділ землі 
та займатися господарством. Такі умови життя були прийнятними для населення. Адже 
усього через чверть сторіччя майже весь край був покраяний на штати та території. Попри 
це, переселенці були задоволені умовами життя на ще тоді невідомих преріях Заходу. Вони 
шукали нове життя – і вони його знайшли, хотіли бачити плоди своєї праці – і вони її поба-
чили. Подорожуючи на Захід, американці відкривали нові кордони та межі. Вони не боялись 
перешкод, зовсім як герої повісті Лаури Інгалз Уальдер “Little house in the prairie”. Родина 
Інгалз подорожувала до західних територій Канзасу. Їх подорож стала основою життя, 
а дорога – частиною безтурботної подорожі. Саме в дорозі відбувались різноманітні при-
годи, які згодом стали основою для повісті.

Лаура Інгалз Уайльдер у творі зобразила шлях своєї сім’ї на Захід за допомогою лінгвіс-
тичних засобів, що посилили увагу до цієї повісті. Серед лінгвістичних засобів зображення 
руху у повісті письменниця використала синонімічні ряди слів, запозичення, епітети, мета-
фори, повтори, анафори, епіфори, риторичні запитання. Завдяки засобам увиразнення мови 
повість “Little house on the prairie” постає перед читачем яскравою сторінкою із життя 
письменниці. Таким чином, наповнивши яскравими прикладами засобів увиразнення мови, 
Лаура Інгалз Уайльдер зробила повість «Little house on the prairie» цікавою та унікальною для 
дослідження.

Ключові слова: міграція американців, переселення на захід, 19 століття, Лаура Інгалз 
Уальдер, лінгвістичні засоби.

Постановка проблеми. Історія руху амери-
канського населення на західні території у 19 
столітті є актуальною у наш час. Історичний факт 
міграції американців на нові землі має безпо-
середній зв’язок історії з сьогоденням. Але цією 
темою зацікавлені не лише науковці. Зокрема, 
американська письменниця Лаура Інгалз Уальдер 
у повісті “Little house on the prairie” описує сім’ю 
переселенців та їхній шлях на Захід. Лінгвістичні 
засоби, такі як лексичні та стилістичні, вжива-
ються у творі для відтворення задуму автора. 
Увага лінгвістів до дослідження зображення руху 
на Захід у творі Лаури Інгалз Уайльдер “Little 
house on the prairie” є недостатньою, що і зумо-
вило вибір теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 
Висвітлення основних цілей міграції виклика-
ють постійний інтерес науковців, таких як Говард 
Синктотта, Дебора М. С. Браун, Стивен Бюрант 

[4]. Дослідженням творчості американської пись-
менниці Лаури Інгалз Уальдер займаються такі 
науковці, як Вільям Андерсон, Вільям Хольц, 
Аніта Феллман, Дональд Зочерт [10; 11; 12; 16].

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
розкрити лінгвістичний аспект зображення руху 
американців на Захід у 19 столітті у творі Лаури 
Інгалз Уальдер “Little house on the prairie”. Окрес-
лення головних цілей руху американців на Захід 
у 19 столітті ґрунтується на прийомах історичного 
методу. За допомогою аналізу виділено основні 
факти із життя американської письменниці Лаури 
Інгалз Уайльдер та розкрито задум її повісті 
“Little house on the prairie”; виокремлено основні 
лінгвістичні засоби зображення руху у творі.

Виклад основного матеріалу. Прикордоння 
багато в чому сформувало американське суспіль-
ство. Умови життя на Атлантичному узбережжі 
стимулювали подальшу міграцію та відкриття 
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нових регіонів. У віддалених поселеннях Каро-
ліни та у Вірджинії люди не могли дістатися до 
прибережних ринків через брак шляхів та кана-
лів, зазнавали утисків з боку приморських план-
таторів, відповідно, теж пересувалися на Захід. 
Потік людності на Захід на початку 19 ст. призвів 
до поділу старих територій та прокладення нових 
кордонів. Коли до складу Союзу увійшли нові 
штати, політична карта стабілізувалась на схід від 
річки Міссісіпі. З 1816 р. по 1821 р. було створено 
шість штатів – Індіану, Іллінойс, Мен, Міссісіпі, 
Алабаму і Міссурі. Перше прикордоння мало тісні 
зв’язки з Європою, друге – з приморськими посе-
леннями, але долина Міссісіпі лишалась незалеж-
ною, і її людність тяжіла швидше до Заходу, аніж 
до Сходу.

Прикордоння було заселено строкатим людом. 
Вони грубуваті, але гостинні, щиросердні до 
чужинців, чесні й викликають довір’я. Запальні 
новосельці спритно корчували ліс на своїй землі. 
Вирощували для своїх потреб зерно, городину 
і плоди, полювали у хащах на оленів і диких 
індиків, рибалили у довколишніх річках, догля-
дали корів та свиней. Перепродувачі скупову-
вали великі ділянки землі, а за зростання цін на 
них збували їх і знову рухалися далі на захід, 
торуючи шлях. То був період, коли, за висловом 
Джона Соула, що став популярним з легкої руки 
журналіста Гореса Грилі, молоді люди «ішли на 
захід і зростали разом із країною». Окрім пере-
селення до Техасу, який належав Мексиці, рух 
сільськогосподарського пограниччя на захід не 
перетинав Міссурі до 1840 р. Тим часом Далекий 
Захід став ареною жвавої торгівлі хутрами, і це 
важило набагато більше, аніж вартість самих шку-
рок [4, с. 140].

Фактичні мігранти опинилися поза страхом 
перед невідомим. Їх головна мотивація пере-
міщення на захід – це знайти краще економічне 
життя, ніж те, яке вони мали. Фермери шукали 
більш велику, більш дешеву і більш родючу 
землю; продавці і торговці шукали нових клієнтів 
і нові можливості лідерства. Робочі хотіли більш 
високу оплату праці і кращі умови.

Зростання нації всюди було бурхливим. Лиша-
лися не розв’язаними складні конфлікти, у зв’язку 
з відмінностями між різними частинами країни, 
що в 1860-х роках виллються у Громадянську 
війну. До того ж експансія на захід неминуче при-
зводила до конфліктів із тубільним населенням 
цих земель – індіанцями [4, с. 143].

1830 року Конгрес ухвалив Закон про 
переселення індіанців, згідно з яким виділя-

лися кошти для депортації східних племен за  
Міссісіпі. 1834 р. на території сучасної Оклагоми 
була визначена спеціальна індіанська резервація 
[9, c. 78]. Попри все це, жителі Заходу пишалися 
своїм лідерством в русі за демократію та рівність. 
Нові штати Кентуккі, Теннессі, Алабама і Огайо 
були більш демократичнішими, ніж метрополії 
Сходу з погляду політики і суспільства. Західні 
держави були першими, що дали жінкам право 
голосувати. До 1900 Захід, особливо Каліфорнія 
й Орегон, проводили Прогресивний Рух. Вчені 
досліджували соціальну історію заходу у пошуках 
американського символу. Історія Канзасу, обго-
ворена істориком Карлом Л. Беккером століття 
тому, відображає американські ідеали. Він писав:  
«Канзаський дух – американський дух, двічі 
дистильований. Це – новий щеплений продукт 
американського індивідуалізму, американського 
ідеалізму, американської нетерпимості. Канзас – 
Америка в мікросвіті» [4, с. 152].

Нові території ще незвіданого на той час 
Заходу стали новою ціллю у житті американ-
ського населення у 19 столітті. Міграційний про-
цес набирав обертів, адже через деякий час на 
землях західної резервації поселенці почали своє 
нове щасливе життя. Не тільки науковці звертали 
увагу на цікаві подорожі американців на західні 
прерії, але й власне переселенці намагалися яко-
мога більше спогадів залишити про ті чудові 
часи. Одна з них – американська письменниця 
Лора Інгалз Уайльдер. Авторка написала серію 
книг, присвячених мандрам її сім’ї преріями 
Канзасу та Міннесоти.

Лора Елізабет Інгалз Уайльдер народилась 
7 лютого 1867 року поблизу селища Пепін, штат 
Вісконсін, США, у сім’ї Чарльза Філіпа Інгалз 
та Керолайн Лейк Інгалз [13]. Дитячі роки 
та юність майбутньої письменниці пройшли 
у мандрах пустельними степами Канзасу та Мін-
несоти. Після втрати батька, матері та старшої 
сестри Лора почала записувати історії про щас-
ливі дні свого дитинства, а також цікаві історії 
батька, які він розповідав, сидячи біля багаття 
посеред степу або домашнього вогнища в одному 
з власноручно облаштованих будинків.

Повість “Little house on the prairie” була опу-
блікована в 1935 році. Це розповідь про місяці 
подорожі сім’ї Інгалз степами Канзасу, навколо 
містечка Індепенденс, Канзас. Розповідь у творі 
йдеться від імені дівчинки Лори, що є прототипом 
письменниці [13]. Завдяки лінгвістичним засобам 
авторка представила шлях переселенців на Захід 
та їх захопливі мандри.
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Серед лінгвістичних засобів зображення руху 
на Захід у творі Лаури Інгалз Уайльдер “Little 
house on the prairie” можна виділити лексичні 
та стилістичні.

Лексичні засоби – це засоби, які функціонують 
у мові для емоційної інтенсифікації висловлю-
вання, використовуються для посилення вираз-
ності висловлювання, вони не пов’язані з пере-
носними значеннями слова. Такі форми мови 
служать для емоційного чи логічного посилення 
мови. Вони відпрацьовані суспільною практикою, 
усвідомлені з погляду їх функціонального при-
значення та зафіксовані в граматиках і словниках. 
Їх вживання поступово нормалізується. Виробля-
ються правила користування такими виразними 
засобами мови. Виразні засоби мають більшою 
мірою передбачуваності порівняно зі стилістич-
ним прийомом [6, c. 356].

Стилістичні засоби – це цілеспрямоване вико-
ристання мовних явищ, включаючи і виразні 
засоби, він обмежується одним рівнем мови. 
Будучи узагальненням, типізацією, згущенням 
об’єктивно існуючих в мові засобів, він не є нату-
ралістичним відтворенням цих коштів, а якісно їх 
перетворює. Таке стилістичне явище є надбанням 
індивідуально-художнього стилю автора, творчим 
застосуванням закладеного в мові способу нази-
вання явищ. Це спосіб організації висловлювання, 
що підсилює виразність. На основі типізації 
виразних засобів мови створюються стилістичні 
прийоми [6, c. 362].

Основним засобом зображення руху у творі 
“Little house on the prairie” стає дорога, якою 
мандрують герої. В оксфордському словнику 
подана дефініція слова way, що є найуживанішим 
у творі:  “Way – a road, rack or path for traveling 
along; a course of travel or route taken in order to 
reach a place; a specified direction of travel or 
movement; a distance from one place to another”. 
(«Шлях – дорога, траса або доріжка для подорожі; 
курс подорожі або маршруту, для того, щоб діс-
татися місця; зазначений напрямок руху або подо-
рожі; відстань від одного місця до іншого») [14].

Найбільш уживаними лексичними засобами 
у творі можна вважати синоніми. Синоніми – це 
слова однієї частини мови, різні за звучанням 
та написанням, що мають близьке або тотожне 
лексичне значення [1, с. 184].

До слова way (рух) у творі зустрічаються такі 
синоніми: path, track, road: The path that went by 
the little house had become a road (Шлях, який про-
ходив від будиночка став дорогою) [15, c. 1]. Слово 
“path” вживається у такому контексті для позна-

чення дороги як шляху, який повинні пройти герої 
твору. The track went straight to the creek (Доріжка 
йшла прямо до струмка) [15, c. 12]. Синонім 
“track” позначає напрям руху, яким слідує сім’я 
Інгалз. The road divided here, and you could not tell 
which was the more-traveled way (Дорога розділи-
лась тут, і не можна було сказати, яка була більш 
придатною для продовження шляху) [15, c. 11]. 
Слово “road” у цьому контексті означає вибір пра-
вильного шляху для подорожі для героїв повісті.

У повісті присутні запозичені слова. Напри-
клад, jamboree, яке з англійської мови перекла-
дається як свято, гуляння. Це поняття походить 
з індіанської мови і означає «мирна зустріч всіх 
народів». З буденної мови слово в цьому значенні 
майже зникло і вживається багатьма лише в іро-
нічному значенні [14]. Авторка використала запо-
зичення у розділі 21 під назвою “Indian Jamboree” 
(«Індіанське Гуляння»). Там вона описала, як інді-
анці з племені Osage справляють гуляння одного 
зі свят. Сім’я Інгалз чула лише дивні звуки та спо-
стерігала за танцями туземців [15, c. 189]. Також 
ім’я одного з індіанських солдатів, з яким позна-
йомився батько сімейства, має приналежність до 
запозичення з іншої мови. Його ім’я Soldat du 
Chene, що в перекладі з французької мови означає 
«Солдат Чен» [15, c. 214].

Серед лексико-стилістичних засобів у творі 
присутні епітети, метафора, анафора та епіфора.

Епітет – художнє образне значення, що під-
креслює характерну рису, визначальну якість 
явища, предмета, поняття [5]. It was a long, long 
way to Indian Territory (Це був довгий, довгий 
шлях до Індійської території) [15, c. 4]. Епітет 
“long” у контексті вжито для підкреслення від-
стані шляху, який ще доведеться пройти героям 
твору. The road went down and up and down and up 
again, over gently curving land (Дорога йшла вниз 
і вгору, і вниз і вгору знову над злегка вигнутою 
землею) [15, c. 11]. В цьому значенні розуміємо, 
що дорога була звивиста, ніби закручена, і постала 
такою перед мандрівниками. Laura went along it 
a little way (Лаура пішла вздовж вузької дороги) 
[15, c. 39]. Епітет “little” у цьому реченні позначає 
невеликий шлях для подолання.

Метафора – вид тропів, побудованих на основі 
вживання слів та виразів у переносному значенні 
[5]. It was a little way upstream. The tape was spun 
in that direction (Це був маленький шлях вгору за 
течією. Стрічка була закручена у цьому напрямку) 
[15, c. 13]. Із контексту стає зрозумілим, що слово 
tape вжито у переносному значенні до слова 
дорога.
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Анафора – єдинопочаток; одна із стилістичних 
фігур; вживаний на початку віршових рядків зву-
ковий, лексичний повтор чи повторення протягом 
цілого твору або його частини строфічних струк-
тур [8, c. 125]. У творі на прикладі пісні вжито 
анафору.

“Some like it hot,
Some like it cold,
Some like it in the pot,
Nine days old.
I like it hot,
I like it cold,
I like it in the pot,
Nine days old”.

«Хтось полюбляє гарячим
Хтось полюбляє холодним,
Хтось полюбляє у горщику,
Дев’ятиденну.
Я полюбляю гарячою,
Я полюбляю холодною,
Я полюбляю у горщику,
Дев’ятиденну» [15, c. 182].

Епіфора – єдинокінець; одна із стилістичних 
фігур, протилежна до анафори; повторення одна-
кових виразів, слів або звукових словосполучень 
у кінці строфічних структур [8, c. 130]. Строфа 
“Nine days old” є прикладом епіфори. У пісні 
йдеться про вечерю у сім’ї. Завдяки анафорі 
та епіфорі її легко повторювати та наспівувати.

У повісті вжито декілька прикладів синтаксич-
них засобів увиразнення мовлення, серед яких 
повтори та риторичні запитання. Так, повтор 
полягає в повторенні слів, синонімів та синтак-
сичних конструкцій. Це стилістичний прийом, 
яким можна створювати нові засоби і фігури, бо 
він може охоплювати мовні одиниці всіх рівнів — 
звуки, морфеми, форми слова, словосполучення, 
речення, строфи [5]. More and more and more 
Indians came riding by. They looked and looked 
and looked at Indians riding by. There were a few 
more women and a few more naked Indian children 
(Все більше і більше індіанців проїжджало. Вони 

дивились і дивились на індіанців, які проїжджали. 
Там було ще декілька жінок та ще декілька роз-
дягнених індіанських дітей) [15, c. 222]. У цьому 
уривку повтор вжито для підкреслення чисель-
ності населення, яке побачила сім’я Інгалз, та для 
стилістичного увиразнення мови твору.

Риторичне запитання – риторична фігура, яка 
полягає у використанні запитання, що містить 
у собі ствердну відповідь. Використовується як 
засіб відтворення діалогу з уявним співрозмовни-
ком [5]. Do you like going out west where Indians 
live? (Ти хочеш поїхати на захід, де живуть інді-
анці?) [15, c. 6]. Now which way? (Тепер яким шля-
хом?) [15, c. 11]. Риторичні запитання вжито для 
відтворення діалогу героя із самим собою, висвіт-
лення питань, які його хвилюють.

Висновки. Подорожуючи на Захід, амери-
канці відкривали нові кордони та межі. Вони не 
боялись перешкод, зовсім як герої повісті Лаури 
Інгалз Уальдер “Little house in the prairie”. Родина 
Інгалз подорожувала до західних територій Кан-
засу. Їх подорож стала основою життя, а дорога 
частиною безтурботної подорожі. Саме в дорозі 
відбувались різноманітні пригоди, які згодом 
стали основою для повісті. Авторка широко вико-
ристала лексичні та стилістичні засоби для опису 
шляху на Захід. Твір насичений синонімами, запо-
зиченнями, епітетами, метафорами, повторами, 
риторичними запитаннями, анафорами та епіфо-
рами. Завдяки засобам увиразнення мови Лора 
Інгалз Уайльдер у своїй повісті окрасила загальну 
канву тексту, навела синонімічні ряди для урізно-
манітнення значення слів, а також наявні у повісті 
запозичення підкреслюють оригінальність повісті 
“Little house on the prairie”.
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Likuchova S. A. LINGUISTIC ASPECT OF IMAGE OF THE MOVEMENT TO THE WEST  
IN THE NOVEL BY LAURA INGALLS WILDER “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”

The article analyzes the linguistic aspect of the image of the movement to the West in the novel by Laura 
Ingalls Wilder “Little House On the Prairie”. The novel appears an example of the historical migration 
of the American population. It is mentioned that the settlement of Western territories by Americans in the 19th 
century was encouraged by the Law of 1862. According to it, any guest resident of America could relocate on 
the territory of Indian reservation, have its own land and engagement. Such conditions of life were brought to 
the population. After all, in a quarter of the century, almost all area was divided into the states and territories. 
Despite, settlers were satisfied with the conditions of life on even then unknown prairies of the West. They 
searched for a new life and they found it, wanted to see the results of their work and they saw it. Traveling to 
the West, Americans opened new borders and limits. They were not afraid of obstacles, altogether as heroes 
of novel by Laura Inhalls Wilder “Little House in the Prairie”. Inhalls family traveled to Western Territories 
of Kansas. Their journey became the basis of life, and the road became a part of a carefree journey. There was 
a variety of adventures that later became the basis for the story.

Laura Inhalls Wilder in the novel portrayed the family’s way to the west with the help of linguistic means 
that intensified attention to this story. Among the linguistic means of the image of the movement in the story 
the writer used synonymous rows of words, borrowing, epithets, metaphors, repetitions, anaphors, epifules, 
rhetorical questions. Thanks to the expressive language, “Little House On The Prairie” is facing the reader 
with a bright page from the writer’s life. Thus, filling with bright examples of language, Laura Ingalls Wilder 
made a novel “Little House On The Prairie” interesting and unique for research.

Key words: migration of Americans, resettlement to the West, 19th century, Laura Ingalls Wilder, linguistic 
means.
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ГРАМАТИКА КОНСТРУКЦІЙ – КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД 
У КОНТЕКСТІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ

У статті висвітлено та проаналізовано основні припущення конструктивістських під-
ходів, які відрізняють їх від підходів генеративної граматики. Зокрема, розглядаються фра-
зові конструкції, традиційні лексичні одиниці, моделюється сполучення форми та функції. 
При цьому граматика не охоплює жодних трансформаційних чи дериваційних компонентів. 
Конструкція мовного виразу або фрази та слова є пов’язаними між собою та наповненими 
змістовими зв’язками. Мови визнаються різними в різних сферах лінгвістики; міжмовні уза-
гальнення, які існують, пояснюються загальними когнітивними процесами або функціями 
задіяних конструкцій. У контексті конструктивістського підходу розглядаємо також аналіз 
використання мови, який пов’язують з когнітивним аналізом. Щодо базових принципів, які 
поділяються усіма напрямами граматики конструкцій, можна назвати заперечення чіткої 
межі між граматикою і лексикою і відмовою від статичного погляду на мову, згідно з яким 
висловлювання будуються з лексичних одиниць з фіксованими значеннями, що з’єднуються 
незалежно від цих значень завдяки граматичним правилам. У центрі уваги згаданого підходу 
виявляються динамічні аспекти продукування висловлювання. Елементи, з яких будується 
висловлювання, чутливі до свого оточення і при цьому впливають на спосіб побудови син-
таксичних груп. Зміст лексичних одиниць залежить від синтаксису, а синтаксис залежить 
від вибору лексичних одиниць. Одним з властивостей мови є пластичність і рухливість її 
системи стосовно потреб і завдань мовного спілкування. У лексиці ця якість виявляється 
в можливостях утворення нових слів і вживання в переносних значеннях та існує в широкому 
діапазоні можливостей поєднання лексичних значень слів. У синтаксисі – це можливість 
побудови з великого, але кількісно обмеженого інвентарю слів і на основі кількісно невеликого 
(порівняно зі словником / лексиконом) набору граматичних правил практично необмеженого 
числа нескінченно різноманітних пропозицій. Розгорнутий типологічний набір конструкцій, 
який надає динаміка мовних синтаксичних процесів, коливається від найбільш прототипових, 
синтаксично повних, базових, ієрархічно «високих», а також більш широких за значенням 
конструкцій, до більш конкретних випадків, збагачених додатковим змістом.

Ключові слова: конструктивістські підходи, генеративна граматика, фразові конструк-
ції, поверхнева структура, міжмовна мінливість, когнітивна лінгвістика, лінгвістичні теорії.

Постановка проблеми. Граматика конструк-
цій існує вже більше двадцяти років і протягом 
цього часу привертала увагу формалістів та функ-
ціоналістів, психо- та нейролінгвістів, дослідни-
ків, що працюють над варіативністю мови. Однак 
дотепер не існує єдиного дослідження, яке б 
надавало повну інформацію, огляд спільних рис 
у різних підходах цієї галузі лінгвістики. Також 
відкритим залишається питання про зв’язок гра-
матики конструкцій та когнітивного підходу як 
поєднання форми і функції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Більшість підходів генеративної граматики, пред-
ставлених у цій статті, поділяють важливі основні 
припущення про їх цілісність та відмінність від 
підходів генеративної граматики. Отже, ці під-

ходи є такими: 1) Граматичні конструкції: фра-
зові конструкції, як і традиційні лексичні оди-
ниці, вивчаються в парі «форма-функція» [35; 18; 
20, 22]; 2) Поверхнева структура: граматика не 
включає жодного трансформаційного чи дерива-
ційного компонента. Семантика безпосередньо 
асоціюється з поверхневою формою [22; 12];  
3) Мережа конструкцій: фразові конструкції, 
слова та частково заповнені слова (морфеми) 
пов’язані в мережі з вузлами [8; 18; 20; 32; 35; 
38]; 4) Міжмовна варіативність та узагальнення: 
визнано, що мови різняться в широкому діапазоні 
ознак. Міжмовні узагальнення, які існують, пояс-
нюються загальнодоменними когнітивними про-
цесами або за функціями відповідних конструк-
цій [5;10; 14; 28]; 5) Використання мови: знання 
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мови включає і предмети, і узагальнення на різ-
них рівнях ознак [2; 9; 23; 39; 50]. Більшість кон-
структивістських підходів зазнали впливу кількох 
додаткових принципів, традиційно пов’язаних 
з когнітивною лінгвістикою, а саме: 1) Семан-
тика базується на «побудові» ситуацій, а не на 
об’єктивних умовах істинності [15; 20; 33; 35; 
38; 41; 47]; 2) Семантика, структура інформації 
та прагматика взаємопов’язані; усі відіграють 
роль у мовній функції. Такі функції є частиною 
загальної концептуальної системи людини, а не 
окремим модульним компонентом [17; 20; 35; 37; 
38; 48; 80]. Категоризація передбачає не необ-
хідні та достатні умови, а узагальнення зразків, 
зазвичай включаючи прототипи зразків та конвен-
ційні розширення [16; 27; 35; 44; 45; 48; 49; 50];  
3) Основна функція мови – передавати інфор-
мацію. Формальні відмінності є «корисними» 
настільки, наскільки вони передають семантичні 
або прагматичні (включаючи інформаційні) від-
мінності [7; 10; 20; 27; 35; 38]; 4) Роль соціаль-
ного пізнання та тілесного досвіду розглядаються 
як суттєво важливі для вивчення значення [10; 16; 
36; 40; 50].

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз підходів до вивчення граматики конструкцій 
у когнітивній перспективі. Ця мета реалізована 
у завданнях, що розкривають суть кожного підходу.

Виклад основного матеріалу. Граматичні 
конструкції. Конструкції визначаються як конвен-
ційні пари форма-функція на різних рівнях склад-
ності та абстракції [20; 22]. Це визначення має на 
меті підкреслити спільність між словами та біль-
шими фразовими одиницями. Не кожен дослід-
ник, який приймає конструктивістську точку зору, 
прямо використовує цей термін. Також не всі 
використовують термін «конструкція» до слова 
або морфемного рівня. Розглядаючи морфеми як 
узагальнення слів у формі частково заповнених 
взірців, перспектива узгоджується зі зростаючим 
консенсусом серед морфологів [3; 8]. Конструкти-
вісти мають на меті врахувати всі аспекти грама-
тики, включаючи не лише «ядро», а також низько-
частотні або незвичні конструкції, які інші теорії 
можуть віднести до «периферії». Відтак, окрім 
загальних конструкцій, є доцільним враховувати 
підтипи [11; 18; 35]. Як приклад підтипу розгля-
немо конструкцію, яка передбачає поєднання при-
йменника та злічувального іменника: She was in 
prison / She came from school / She left for work / 
They are on vacation. Зазвичай загальні іменники 
у прийменникових словосполученнях вимагають 
детермінантів, тому форма цієї конструкції є нети-

повою. Навіть більше, не допускається модифіка-
ція іменника: She went to big bed. (Cf. She went to 
the big bed) [4, с. 34].

Значна частина знань мови людини є загаль-
ною, і ці знання фіксуються в мережі конструк-
цій. Наприклад, конструкції аргументативної 
структури [20] є функцією форми сполучення, що 
становлять основні схеми «зв’язування» простих 
речень [13; 33; 43] або «лексичні паттерни» накла-
дання на конкретні дієслова [31, с. 18]. Тут вико-
ристовують конструктивістську термінологію, 
оскільки відповідність фразової форми і значення 
існує незалежно від певних дієслів [19; 20; 34]. 
Функція абстрактних формальних зразків часто 
є досить абстрактною. Наприклад, дієслівне сло-
восполучення має функцію, а саме предикацію. 
Типовою є не двозначність, не функціональна 
ідентичність, а багатозначність: одна і та ж форма 
часто має різні, але пов’язані функції [21; 35; 49].

Поверхнева структура. У генеративній гра-
матиці існує тенденція зосереджуватися на чер-
гуваннях – розгляду однієї конструкції аргумен-
тативної структури стосовно іншої конкретної 
парафрази [36]. Спочатку це було результатом 
акценту на перетвореннях, які виводили один зра-
зок з іншого. Хоча сьогодні існує безліч недирива-
ційних теорій, для яких ця мотивація вже не існує, 
традиційний погляд ще не повністю втратив свою 
силу, як видно з постійного зосередження на 
частковому або неповному узагальненні. Визна-
ння конструкції «спричинений рух» дозволяє 
пояснити той факт, що дієслово, таке як cough, 
не пов’язане з рухом, однак може передавати 
спричинений рух, коли він з’являється в цій кон-
струкції: “I actually had a moth go up my nose once. 
I… coughed him out of my mouth”. Таким чином, 
ми можемо виявити більш загальну відповідність 
між формою та значенням, яка, природно, не фік-
сується на рівні окремого дієслова: «спричинений 
рух». Стикнувшись з парами речень, які мають 
спільні слова та охоплюють різні структури аргу-
ментів, подібності найбільш природно відносять 
до слів, а відмінності до структури аргументів.

Мережа конструктів. Важливо те, що кон-
струкції будь-якої мови не утворюють неструк-
турованого набору. Зв’язки серед конструкцій 
фіксуються через мережу «успадкування за 
замовчуванням». Наприклад, конструкція імен-
ник-прийменник (to bed) успадковує порядок слів 
від більш загальної, абстрактної конструкції при-
йменникової фрази. Прийменникові конструк-
ції свідчать про те, що англійська мова має пре-
позиції замість постпозицій. Оскільки порядок 
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слів конструкції фіксований, у ньому зазначено 
структуру фрази. Конструкція прийменникової 
фрази є більш частотною, ніж конструкція «імен-
ник-прийменник» [38, с. 58]. Не всі конструкції 
визначають порядок слів. Наприклад, конструкції 
структури аргументів цього не роблять, а отже, не 
визначають безпосередньо структуру розгалуже-
них фраз [42]. Натомість порядок слів визнача-
ється комбінуванням конструкцій аргументатив-
ної структури з конструкціями дієслівних виразів, 
суб’єктно-предикатною конструкцією. Зв’язок 
між транзитивною результативною конструк-
цією (She drove him to distraction) та конструкцією 
спричиненої дії (She drove him to New York) може 
бути метафоричним. Водночас граматика також 
має більш конкретні конструкції, які слугують 
заміною загальних конструкцій.

Міжмовна варіативність та узагальнення. 
Конструкції зазвичай не є цілковито довіль-
ними. Відносини між формою та значенням 
зазвичай мотивовані, і, таким чином, ми знахо-
димо повторювані закономірності в міжмовному 
плані. Через те, що конструктивістські підходи 
не покладаються на вроджені загальнолюдські 
принципи, конструкції мають різну міжлінгвіс-
тичну специфіку [5; 10; 14; 28]. Те, що в одній 
мові можна назвати пасивом, може відрізнятися 
від пасивної конструкції іншої мови через низку 
способів, охоплюючи наявність або вибір допо-
міжних засобів, наявність чи вибір висловлення 
або відмінка, що позначає аргумент агента, 
можливі семантичні або дискурсні обмеження, 
і загалом частоту в мові. Пошук двох конструк-
цій у двох різних мовах, які абсолютно ідентичні 
за формою, функціонуванням та розподілом, – 
рідкісне явище поза випадками спільної діа-
хронічної історії чи мовного контакту. B. Крофт 
[10, с. 36], наприклад, зауважує, що критерій 
«особа-стан-спосіб» не може бути основним 
для визначення категорії дієслова у міжмовному 
аспекті. Це не означає, що не існує сильних уні-
версальних тенденцій або імплікаційних уні-
версалій мови. Конструктивісти стверджують, 
що подібні міжлінгвістичні узагальнення краще 
пояснити за допомогою зовнішньої граматики, 
наприклад, універсального функціонального 
тиску, знакових принципів та опрацювання 
даних. Наприклад, існує тенденція до того, що 
мови мають визначену конструкцію, яку можна 
називати «пасивною». Пасивні конструкції іден-
тифікуються за пов’язаними з ними функціями: 
це конструкції, в яких тема та / або агентивний 
аргумент, по суті, «понижений», з’являється не 

завжди або взагалі не з’являється. Існування 
пасивних конструкцій у невизначених слотах 
дозволяє мовцеві виявляти їх динаміку та певну 
гнучкість, відтак зумовлювати їх мотивацію. 
Водночас така мова як чокто (Choctaw) не міс-
тить пасивних конструкцій [30].

Зсув точки зору щодо пошуку пояснень син-
таксичних, вроджених умов до спроб пояснити 
узагальнення, звертаючись до самостійно моти-
вованих загальних когнітивних механізмів, зна-
йшло відгук у деяких розділах генеративної гра-
матики. Наприклад, той факт, що всі мови мають 
категорії іменників та дієслів можна пояснити 
існуванням відповідних базових семантичних 
категорій [1, с. 38]. У своїй нещодавній роботі 
Н. Хомський припускає, що це єдиною мов-
ною вродженою здатністю є рекурсія, однак, 
з іншого боку, навіть рекурсія може виявитись 
неспецифічною для мови [29; 34]. Мова вини-
кає з понятійної системи людини. Обмеження 
для мови виникають із обмеженнями пам’яті, 
уваги та прагматичних вимог щодо змісту, який 
людина хоче передати.

Використання мови. Нові дослідження зазна-
чають, до якої міри мова складається з форму-
льованих або «збірних» (prefabs) фраз [53, с. 18]. 
Аспект формулювання спрощує завдання мов-
ців у тому, що багато висловлювань або частин 
висловлювань можна «витягнути» безпосеред-
ньо зі свідомості, не будуючи кожне висловлю-
вання по-новому. Діти також швидше і точніше 
повторюють висловлювання, які часто трапля-
ються в мовленні, коли регулюється лексична 
частота; те саме твердження є правильним для 
дорослих [6, с. 15]. Часто висловлювання є одно-
часно новими та формульованими, оскільки вони 
включають конструкції, що диктують більшу час-
тину лексичного змісту, одночасно заповнюючи 
відкриті місця конструкції. Наприклад, навіть 
у мовленні дітей, іменники вільно замінюються 
[51, с. 23]. Відкриті слоти різних типів існують 
у всіх фразових конструкціях, які не є повністю 
фіксованими ідіомами. Присвійні фрази є часто не 
зафіксованими заздалегідь: можна сказати, що one 
can jog his memory / her memory / their memory / 
the dog’s memory. Час та стан дієслова є також гнуч-
кими, наприклад, one can commit a phone number 
to memory or have committed it to memory.

Окремі мови вивчаються шляхом узагаль-
нення висловлювань, а продукування та розу-
міння мови передбачає поєднання або розкла-
дання висловлювання на його базові складники 
відповідності «форма-функція» [2; 9; 23; 39; 50]. 
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Пам’ять про будь-який досвід є частково абстрак-
тною, оскільки досвід не зафіксований повністю. 
Це твердження є справедливим для будь-якої 
пам’яті мови. Ба більше, пам’ять з часом погір-
шується, що призводить до сильнішого абстра-
гування.

Є свідчення того, що людина точно пам’ятає 
невелику кількість слів навіть після незначної 
розмови. Дослідники [26] продемонстрували, що 
учасники упевнено розпізнають і повністю згаду-
ють речення, які вони чули тільки один раз. Навіть 
більше, були продемонстровані високі результати 
випадкового пригадування: навіть через шість 
днів після експерименту учасники точно згаду-
вали речення, які вони вже чули раніше, хоча їх 
не просили відтворити почуте [2; 23; 39; 50; 51]. 
Отже, існує низка доказів того, що людина збері-
гає значну кількість конкретних знань про мову, 

охоплюючи відносні частоти використання. Кла-
сифікація почутого відбувається за зразками на 
основі поєднання форми та функції.

Висновки і пропозиції. Очевидно, що обидва 
аспекти мови, її творчий та формульний харак-
тер є важливими для розуміння та аналізу мов-
ної здатності. Завдяки визнанню цього факту 
спостерігається дедалі більша конвергенція 
щодо «використання» моделей мови. Ці моделі 
базуються на ідеї, що знання мови складається 
з мережі відповідностей «форма-функція» на 
різних рівнях конкретності. Мовці у своїй мов-
леннєвій діяльності є одночасно креативними 
та повторюваними. Творчий аспект мови дозво-
ляє мовцям висловити нові ідеї в нових контек-
стах; цей аспект мови підкреслювався більшістю 
вчених у теоретичному мовознавстві та є пер-
спективним у подальшому аналізі.
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Melnychuk O. D. CONSTRUCTION GRAMMAR AS A CONSTRUCTIVIST APPROACH  
IN THE CONTEXT OF A COGNITIVE APPROACH

The article highlights and analyzes the main assumptions of constructivist approaches that are 
distinguished from the approaches of generative grammar. In particular, phrasal constructions, traditional 
lexical units, and the combination of form and function is modeled. The grammar does not cover any 
transformational or derivational components. The construction of a linguistic expression, or phrases 
and words are interconnected and filled with semantic connections. Languages are recognized in different 
areas of linguistics; the interlingual generalizations that exist are explained by general cognitive processes 
or functions of the involved constructions. In the context of the constructivist approach, we also consider 
the analysis of language use, which is associated with cognitive analysis. Regarding the basic principles 
that are shared by all areas of construction grammar, we can name the denial of a clear boundary 
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between grammar and vocabulary and the rejection of the static view of language, according to which 
utterances are built from lexical units with fixed meanings connected independently of these meanings 
by grammatical rules. The focus of this approach is on the dynamic aspects of utterance production. The 
elements from which the statement is built are sensitive to their environment and at the same time affect 
the way of constructing syntactic groups. The content of lexical items depends on the syntax, and the syntax 
depends on the choice of lexical items. One of the properties of language is the plasticity and mobility 
of its system in relation to the needs and objectives of language communication. In vocabulary, this quality 
is manifested in the ability to form new words and use in figurative meanings and exists in a wide range 
of possibilities to combine the lexical meanings of words. The expanded typological set of constructions is 
provided by the dynamics of linguistic syntactic processes ranges from the most prototypical, syntactically 
complete, basic, hierarchically “high”, as well as broader constructions to more specific cases, enriched 
with additional content.

Key words: constructivist approaches, generative grammar, phrasal constructions, surface structure, 
interlingual variability, cognitive linguistics, linguistic theories.
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АФЕКТОНІМИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті висвітлено основні підходи до вивчення багатого за своєю природою і харак-
теристиками явища – афектонімного ресурсу. Афектоніми – апелятиви з іманентним пози-
тивно-оцінним забарвленням на зразок щастячко, красунечко, коханий, яким притаманна 
яскраво заманіфестована спрямованість на співрозмовника.

Дослідженню мовної специфіки афектонімів присвячено праці вітчизняних (Е. Вєтрової, 
Н. Журавльової, М. Лесюка, М. Скаба, М. Телеки та інших) і зарубіжних (А. Безикової, З.-К. Кобос, 
М. Мілевської, Я. Перліна, А. Черняєвої, П. Юрич та інших) учених. Домінантним є вивчення  
афектонімів з погляду їхніх лексико-семантичних і словотвірних особливостей (С. Богдан, 
Е. Вєтрова, Л. Дашко, Н. Журавльова, І. Мигович, Я. Перлін, М. Скаб та іншы). Випадки ж аналізу 
морфологічної експлікації афектонімів є поодинокими (М. Телеки, В. Шинкарук), позаяк ці одиниці 
не репрезентують лексико-граматичної поліфункційності. Стосовно синтаксичної специфікації 
афектонімів, то найтиповішою для них у реченні є роль звертання, оскільки адресованість є їхньою 
невіддільною рисою, а апелятив постає як основний засіб її вираження. На значущість цієї функції 
неодноразово вказували М. Банько, І. Жуковська, А. Зигмунт, М. Лесюк та ін.

Афектоніми є об’єктом аналізу і представників інтердисциплінарних напрямів, зокрема 
прагмалінгвістики, соціолінгвістики. У деяких працях проінтерпретовано окремі моменти 
соціолінгвальних характеристик афектонімів (О. Сухова, Т. Шпар), зокрема виняткову увагу 
приділено вузькій сфері вживання (закохані, подружжя, батьки, діти, друзі). У світлі праг-
малінгвістики афектоніми розглядають зазвичай із позиції іллокуції (Н. Баландіна, Н. Кушнір, 
І. Мигович, Т. Ренц, М. Шіллер, І. Шкіцька), наголошуючи на узагальнених інтенціях, які поля-
гають у демонстрації чуттєвого ставлення мовця до співрозмовника та в намаганні викли-
кати позитивний емоційний відгук в адресата, досягнути гармонізації стосунків. Здатність 
афектонімів здійснювати впливовий ефект зумовлює релевантність вивчення їх з погляду 
перлокуції, на що принагідно звертає увагу Л. Корновенко, небезпідставно виділяючи з-поміж 
інших звертань і компліментарні. Проаналізовані наукові розвідки можуть слугувати концеп-
туальною базою для ґрунтовного дослідження мовної репрезентації та особливостей вико-
ристання афектонімів.

Ключові слова: афектоніми, апелятиви, історіографія, прагмалінгвістика, соціолінгвіс-
тика.

Постановка проблеми. Найменування адре-
сата на зразок крихітко, королівно, весняночко, 
дорогенький, які позначали пестливими, ніж-
ними, ласкавими, кваліфікативними, комплі-
ментарними, емоційними, емоційно-оцінними 
звертаннями, звертаннями-характеризаціями, 
філонімами, афектонімами, завжди привертали 
увагу вчених, причому як представників так зва-
ної класичної лінгвістики, так і суміжних з нею 
напрямів, насамперед психолінгвістики, теорії 
мовної комунікації, прагмалінгвістики та інших. 
Постає необхідність детального аналізу наукового 
доробку, присвяченого цим багатим за своєю при-
родою мовним одиницям.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання дослідженості звертання як узагальненої 
категорії порушувалося неодноразово в працях 

вітчизняних (Н. Величко, І. Корнійко, В. Понома-
ренко, Л. Рудько, І. Шкіцька та ін.) і зарубіжних 
(І. Багна, В. Гак, В. Звягінцева, М. Ліпатова та ін.) 
мовознавців. Основні ж підходи до вивчення 
афектонімів як окремого класу звертань поки що 
не стали об’єктом уваги науковців, що й визна-
чає актуальність цієї розвідки історіографічного 
характеру.

Постановка завдання. Мета статті поля-
гає у з’ясуванні стану наукової розробленості 
проблеми афектонімів українськими й зарубіж-
ними мовознавцями. Зазначена мета передбачає 
розв’язання таких завдань: визначити основні 
напрями дослідження ласкавих звертань, окрес-
лити перспективи подальших наукових пошуків.

Виклад основного матеріалу. Більшість 
дослідників спрямовували свої погляди на власне 
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мовні ознаки аналізованих одиниць. В україн-
ській науці це праці Е. Вєтрової, Н. Журавльової, 
М. Лесюка та інших, у зарубіжній – Є. Вольніц-
Павловської, І. Левонтіної, М. Мілевської, Я. Пер-
ліна, А. Рудик, Ю. Старон, А. Черняєвої та іншы. 
Слід зазначити, що виражена комунікативна при-
рода таких мовних знаків спонукає вчених у своїх 
аргументах використовувати позалінгвальну 
інформацію, без якої аналіз був би позбавлений 
об’єктивності, того життєвого тла, у якому вони 
з’являються й функціюють. Яскраво виражена 
комунікативна спрямованість, орієнтація на спів-
розмовника, високий градус експресивності – усе 
це знаходить своє відображення у фонетичних, 
словотвірних, лексико-семантичних і граматич-
них характеристиках. Указані особливості позна-
чилися й на послідовності репрезентації аналізу 
наукових здобутків дослідників у цій царині, 
оскільки розмежувати напрацювання так званої 
внутрішньої й зовнішньої лінгвістики надзви-
чайно складно.

Якщо взяти до уваги міркування вчених щодо 
власне мовних характеристик, то впадають в око 
праці, присвячені природі ласкавих звертань, 
мотивації, виокремленню лексико-семантичних 
угруповань. Особливий інтерес викликає і їхня 
образність, чуттєвість, значна поетична потенція. 
Словотворчість людей, спричинена дією почуттів, 
не має меж. Трапляється, що до арсеналу ласка-
вих звертань залучають узагалі неочікувані оди-
ниці на зразок акулонько, ква, електрончику.

Розглядувані апелятиви є надзвичайно різно- 
плановими і з семантичного погляду, і з функцій-
ного, тому проблема їхньої класифікації порушу-
валася в працях багатьох мовознавців – Е. Вєтро-
вої, М. Скаба, М. Мілевської, Я. Перліна та ін. 
Виокремлення лексико-семантичних угруповань 
персоніфікованих іменників М. Скабом базо-
ване на фактичному матеріалі «Словника укра-
їнської мови»: 1) назви птахів: ластів’я; 2) назви 
тварин: ясочка; 3) назви риб: рибка; 4) назви 
рослин та їхніх частин: ягідка; 5) назви небес-
них тіл: зірочка; 6) назви речовин: золото; 
7) назви абстрактних понять: душечка [28, с. 72]. 
Е. Вєтрова пропонує таку типологію кваліфікатив-
них звертань, зафіксованих в епістолярній спад-
щині письменників ХІХ ст.: 1) персоніфіковані 
найменування: а) назви птахів: галочко; б) номени 
небесних світил: сонце; в) найменування органів 
людського тіла: серденько; г) назви рослин: тро-
яндо; 2) абстрактні назви: щастячко; 3) релігійні 
поняття: ангеле; 4) звертання, виражені субстан-
тивованими прикметниками: єдина; 5) звертання 

з коренем люб-: любчику; 6) індивідуально-автор-
ські найменування: люба далека [6, с. 9]. Запропо-
новані типології репрезентують передовсім базові 
лексико-семантичні угруповання, однак їх можна 
значно розширити, увівши неповторні звертання із 
живого мовлення, які не стали об’єктом вивчення 
вітчизняних лінгвістів.

Польські вчені Я. Перлін і М. Мілевська виок-
ремлюють дещо інші угруповання: 1) назви тва-
рин; 2) лексеми зі значенням «сердечний, коха-
ний»; 3) лексеми зі значенням «чогось цінного»; 
4) лексеми з астрономічно-метеорологічним зна-
ченням; 5) назви рослин; 6) назви страв; 7) назви 
міфічних істот, героїв творів; 8) назви частин 
тіла; 9) назви титулів; 10) назви психофізіоло-
гічних рис; 11) назви з непрозорою семантикою 
[42, с. 167]. Ця типологія набула особливої попу-
лярності в науковому світі. Нею послуговуються 
польські дослідники М. Банько, І. Жуковська, 
А. Рудик, словенські вчені З.-К. Кобос, П. Юрич, 
український мовознавець М. Лесюк.

Тонко представила різнобарв’я ласкавих звер-
тань російська дослідниця А. Черняєва у класи-
фікації, що містить угруповання звертань, вира-
жених іменниками (людина – явища природи: 
радуга; людина – небесні тіла: солнце; людина – 
біблійні персонажі: ангел; людина – соціальний 
статус у суспільстві: принцесса; людина – птахи: 
горлица; людина – тварини: суслик; людина – 
риби: рыбка; людина – рослини: цветок; людина – 
дорогоцінності: бриллиант; людина – абстрактні 
поняття: радость) та субстантивованими при-
кметниками (експлікують оцінку рис характеру 
адресата: добрый; оцінку зовнішності адре-
сата: прекрасная; оцінку адресата загалом: 
изумительный; ставлення і почуття автора до 
адресата: единственный) [34, c. 82–91].

Наведені класифікації засвідчують, що 
в основу поділу покладено здебільшого належ-
ність вихідної одиниці до тієї або тієї тематичної 
групи лексики. Це зумовлено їхньою специфікою: 
у таких звертаннях складно виокремити ознаки 
мотивованості, «зазвичай у номінації імплікується 
не мотив, а інтенція, яка виражає почуття, емоції» 
[36, с. 5]. Так, необов’язково людина, названа кри-
хіткою, є маленькою, тендітною, семантика лас-
кавих звертань не завжди перебуває на поверхні, 
тому переважає суб’єктивне тлумачення. Вод-
ночас у деяких розвідках репрезентовані спроби 
мотиваційного ранжування. Так, А. Безикова виді-
ляє поряд з немотивованими (звертання, утворені 
від назв тварин: зверулечка, kitten, звертання, що 
походять від назв їжі: пельмешка, sugar) деякі 
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мотивовані (звертання, що підкреслюють красу, 
велич предмета любові: богиня, princess; звер-
тання, що вказують на схожість адресата з чимось 
маленьким, милим серцю і викликають бажання 
захистити, обійняти: кнопочка, baby; звертання, 
що підкреслюють кращі риси коханого: ласковая, 
angel), лексико-семантичні угруповання філоні-
мів [3]. І. Левонтіна мотивованість ласкавих звер-
тань представляє у вигляді «трьох ідей»: «частина 
з них прямо вказує на відповідне почуття: желан-
ная; інші базуються на ідеї цінності й унікаль-
ності об’єкта почуттів: бесценный; багато слів 
наголошують на приємності об’єкта почуттів: 
зайка» [18, с. 56]. У деяких апелятивах, як зазна-
чає дослідниця, ідеї переплітаються. Це ще раз 
засвідчує неможливість чіткої мотивації таких 
лексем, особливо метафоричного походження.

Проаналізовані класифікації наочно фіксують 
неоднорідність явища, однак процес продуку-
вання нових одиниць вирізняється креативністю 
й динамічністю, тож навіть максимально удоклад-
нені класифікації не можна вважати вичерпними.

Відзначаючи широкий спектр апелятивів, 
представлених у вказаних вище працях, усе ж зау-
важимо, що в межах статті чи навіть підрозділу 
монографії не можна висвітлити того різноманіття 
звертань, яке дає змогу репрезентувати спеціальне 
лексикографічне джерело – словник афектонімів. 
Сьогодні відомим є словник польських любов-
них апелятивів М. Банька та А. Зигмунт “Czułe 
Słówka. Słownik afektonimów”, реєстр якого сягає 
500 одиниць [38]. Що ж до аналогічних україн-
ських звертань, то лише дещиця їх зафіксована 
в тлумачних словниках, отже, укладання лексико-
графічних праць такого взірця на часі.

Польовий підхід у ранжуванні корпусу ласка-
вих звертань пропонує Н. Журавльова в моногра-
фії «Поетика української епістолярної ввічливості 
ХІХ – початку ХХ століття». У лексико-семан-
тичному макрополі назв категорій адресата, 
адресанта й відсутньої особи виокремлює для 
звертань ласкавого змісту мікрополе етикетних 
лексем з переносним значенням і мікрополе ети-
кетних субстантивованих лексем [9, с. 175–200]. 
Водночас у межах кожного мікрополя дослідниця 
вичленовує ядерні, навколоядерні та периферійні 
ласкаві звертання. Такі праці дають змогу визна-
чити найпопулярніші афектоніми того або того 
часу, адже кожен період розвитку мови має свої 
модні вирази.

Ласкаві звертання наділені виразною націо-
нально-культурною специфікою. На цей аспект 
проблеми звернули увагу І. Голубовська [7],  

Н. Зайченко [10], Д. Леонова [19] та інші. Експлі-
цитно й послідовно репрезентують етноунікаль-
ність зазначених одиниць компаративні дослі-
дження. Так, Д. Леонова в розвідці «Ласковые 
обращения в казахском и русском языках» зау-
важує різницю у вживанні номінації солнышко. 
Таке поширене в росіян звертання взагалі не 
використовують казахи. Це зумовлено екстра-
лінгвальними чинниками: у кочівників сонце асо-
ціюється зі спрагою, нестерпною спекою, тому 
вони віддають перевагу номінаціям, пов’язаним 
із нічним небом – «менш ворожим, яке дає спо-
кій і змогу спостерігати за небесними світилами 
(«жулдызым» – моя звездочка; «шолпаным» – моя 
Венера)» [19]. Н. Зайченко вказує на «можливість 
пестливого звертання до літньої жінки україн-
ською мовою сива пташко, сива ластівко і немож-
ливість уживання зоосемізмів птичка, пташка, 
ласточка в аналогічній ситуації в російській мові» 
[10, с. 46]. Узагалі цікавим є аналіз популярних 
ласкавих звертань у різних народів, особливостей 
їх функціювання. Зважаючи на значний впливовий 
потенціал афектонімів, здавалося б, жодна мова 
не може обійтися без них. Учені, однак, зауважу-
ють: такі одиниці відсутні в народів Східної Азії; 
мовна традиція іспанців, до прикладу, не передба-
чає частого вживання афектонімів, використову-
вані ж ними одиниці належать зазвичай до світу 
флори. Творчо підходять до вибору ласкавих звер-
тань англійці: Petal – пелюстко; Sugar – солодень-
кий (цукор); Marshmallow – зефірчику. Німці ж, за 
свідченням соціологів, не вирізняються особли-
вою фантазією: більшість називає своїх закоханих 
Schatz, Schatzi (скарбе). Найпоширеніше ласкаве 
звертання в росіян – зайка. М. Грдлічка спробу-
вав на основі анонімного анкетування виявити 
популярні ніжні найменування, які використовує 
чеська молодь. У процесі дослідження він дійшов 
висновку, що основний масив таких одиниць ста-
новлять номінації зі світу тварин [39, c. 9]: kotě 
(кошеня), žábka (жабка), medvídek (ведмедик), 
myška (мишка). Учені зауважують, що зоомор-
фізми також поширені в нідерландців, поляків, 
французів. Так, для французького мовного кон-
тинууму стереотипними є звертання до коханих 
ma puce (дослівно означає моя блішко, зазви-
чай перекладають як моя крихітко), ma poule 
(моя курочко), une loutre (видро). Хоча, напевно, 
кожна мова, де присутня традиція ласкаво номі-
нувати співрозмовника, не обходиться без звер-
тань зооморфної природи. Про їхню популярність 
свідчать і обов’язкова група зооморфізмів у всіх 
зазначених вище класифікаціях, і окремі розвідки, 
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присвячені саме цим звертанням (А. Кубасова 
[16], В. Мусієнко [23] та ін.).

Словотвірні особливості позитивно конотова-
них звертань представлено в працях українських 
(С. Богдан, Л. Дашко, Н. Журавльова) і зарубіжних 
(І. Жуковська, М. Мілевська, Я. Перлін) дослід-
ників. Попри широкий дериваційний потенціал 
українських лексем, зазначена проблема не зна-
йшла детального висвітлення у вітчизняній науці. 
Здебільшого вчені акцентують увагу на демінути-
вах, оскільки такі звертання «широко використо-
вують з метою інтимізації мовлення» [25, с. 58]. 
Докладніше репрезентовані словотвірні харак-
теристики афектонімів на матеріалі іноземних 
мов. Українська дослідниця І. Мигович розкриває 
структурні особливості англійських афектонімів, 
визначаючи основні способи їхнього творення: 
суфіксацію (Sweetie, Sparky), словоскладання 
(Sugarbear, Sweetheart), римування (Honey-Bunny, 
Tootsie-Wootsie); окремо звертає увагу на творення 
оказіоналізмів, хоча при цьому розглядає лише 
одну спеціальну модель – вставляння додаткового 
кореневого голосного (Pooh, Pookie, Pookie-Pie, 
Pooker), пояснюючи це високою продуктивністю 
такого способу [41, с. 209]. Л. Дашко, крім зазна-
чених І. Мигович, виділяє ще й такі цікаві спо-
соби творення, як абревіація (YAMS – You Are My 
Sweetheart); усічення (hon від honey) [8, с. 251]. 
Польські вчені Я. Перлін, М. Мілевська доповню-
ють перераховані способи редуплікацією, влас-
тивою французьким любовним звертанням (coco, 
bibi, chouchou). Стосовно структурної характе-
ристики українських афектонімів, то цей аспект 
проблеми ще потребує ґрунтовного вивчення, 
адже українська мова, безперечно, створена для 
ласкавих звертань і має необмежений арсенал 
словотворчих засобів.

Випадки ж аналізу морфологічної експлікації 
афектонімів є поодинокими, позаяк ці одиниці не 
репрезентують лексико-граматичної поліфункцій-
ності. Так, М. Телеки, В. Шинкарук виокремлюють 
звертання емоційного типу, представлені: «суб-
стантивованими прикметниками (рідна, милий); 
абстрактними іменниками з емоційно-оцінним 
значенням (радосте, надіє); іменниками, які 
виражають любов і прихильність, несуть емоцій-
ний заряд (зірочко, голубонько)» [31, с. 119–120]. 
Хоча таке членування має змішаний характер, 
основним тут убачається все-таки частиномовний 
розподіл. Зазвичай учені звертають увагу лише 
на звертання іменникового та прикметникового 
походження, оскільки ті є найуживанішими, афек-
тоніми, проте, можуть бути експліковані також 

займенниками (мій, хтось) і навіть вигуками  
(няв, ква), тому цей аспект потребує детальнішого 
розгляду.

Стосовно ж синтаксичної специфікації афек-
тонімів, то найтиповішою для них у реченні 
є роль звертання, оскільки адресованість 
є невіддільною рисою таких одиниць, а звер-
тання постає «як основний засіб експлікації 
зверненості мовлення» [14, с. 6]. Це пояснює 
домінування досліджень, у яких ласкаві найме-
нування висвітлено в контексті аналізу саме апе-
лятивів (С. Богдан, Е. Вєтрова, Н. Журавльова, 
Я. Перлін, А. Черняєва та інші). В українській 
мові нормативною формою звертання в однині 
є кличний відмінок, щоправда, апелятиви 
інколи вживають у формі називного відмінка, 
особливо в розмовному мовленні, що харак-
терно і для афектонімів: – Моя богине, – заго-
ворив король зовсім тихо, – я зачарований вами 
(П. Наніїв); – Де ж ти була, моя радість? – 
кинувся він до Мар’яни, розпростерши руки для 
обіймів (А. Михайленко).

Звертання здатне «заряджати своїм смислом 
широкий контекст» [15, с. 46], повторюючись 
у коментарях автора, репліках адресата, при 
цьому воно транспонується в нову синтаксичну 
позицію:

– Краса потребує пристойної оправи, любий!
І «любий» трудився, забезпечуючи сімейний 

добробут (Н. Хаткіна).
Експлікуючи суб’єктивно-оцінне ставлення до 

адресата, афектоніми можуть виконувати функ-
цію предикатних номінацій: – Ти – цариця моя, 
от що! (М. Старицький). Проте і за такої позиції 
вони зберігають зв’язок зі звертанням, у цьому 
разі «компліментарний вокатив трансформується 
в повну форму компліменту» [32, с. 94]: Скарбе 
мій! – Ти мій скарб!

Афектоніми виконують також функцію під-
мета (Зараз моя квіточка буде спати) чи додатка 
(Хто образив мою рибоньку?), при цьому спрямо-
ваність зазначених одиниць на адресата не втра-
чається, такі висловлення легко трансформуються 
в мовленнєві акти зі звертаннями: Зараз, моя кві-
точко, будеш спати; Моя рибонько, хто тебе 
образив? Тобто афектоніми, навіть «потрапляючи 
в іншу позицію, все одно продовжують сприйма-
тися як цитування звертання» [1, с. 119]: – Я тільки 
одну тебе кохаю, і тільки тебе, мою прекрасну 
(В. Гжицький); Мій властителю, моя думко! Як 
важко було пережити три місяці, не бачачи соко-
лонька, а з’явився він – і все горе геть одлинуло 
і забулося (М. Кропивницький).
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Отже, спрямованість афектонімів на адресата 
реалізується за будь-якої синтаксичної функції. 
Щоправда, така специфіка розглядуваних оди-
ниць репрезентована найвиразніше звертанням. 
На домінантність зазначеної ролі неодноразово 
вказували М. Лесюк, І. Жуковська, М. Мілевська 
та інші, у запропонованому дослідженні акценту-
ємо увагу також саме на афектонімах-звертаннях.

У низці науково-популярних праць аналіз 
афектонімів має синкретичний характер (С. Бог-
дан [5]; М. Махній [22]; Л. Полюга [26]; Н. Соло-
губ [29]; М. Епштейн [37]). Автори розглядають їх 
побіжно з погляду лексичних, словотвірних, син-
таксичних і навіть прагматичних особливостей. 
Описуючи ласкаві звертання, дослідники мають 
на меті продемонструвати багатство цих одиниць, 
наголосити на їхньому особливому позитивному 
емоційному заряді, підвищити культуру мовлення 
комунікантів.

У деяких працях проінтерпретовано окремі 
моменти соціолінгвістичних характеристик лас-
кавих звертань. Так, Т. Шпар розмежовує сімейно-
інтимні номінації, які використовує у спілкуванні 
подружжя, та найменування, якими батьки нази-
вають дітей, при цьому зазначає, що «вживають 
набагато більше варіантів ласкавих номінацій 
у звертанні до дітей, ніж до дорослих» [36, с. 19]. 
Такий розвій фантазії батьків зумовлений, воче-
видь, їхнім наміром передати надмірну ніжність 
у ставленні до адресата, а також відобразити 
грайливість, характерну для комунікації з малими 
дітьми. Справді, що менші діти, то більше цих 
одиниць уживають в адресованих їм висловлен-
нях. Спілкуючись зі своїми дорослими дітьми, 
батьки вживають афектоніми зрідка, здебіль-
шого в ситуаціях особливої емоційної напруги. 
О. Сухова в монографії «Социолингвистический 
и политологический анализ обращений арабского 
и русского речевых этикетов», зокрема в підроз-
ділі, присвяченому аналізу звертань, що переда-
ють ніжні почуття, також окреслює коло кому-
нікантів, стереотипне для таких одиниць. Крім 
типових співрозмовників (закохані, подружжя, 
батьки, власні діти і маленькі діти взагалі, друзі) 
для вживання ласкавих звертань, дослідниця зау-
важує можливу адресованість цих номінацій і до 
незнайомих. Щоправда, такий аспект викорис-
тання є периферійним для російської чи україн-
ської мовних традицій, а «для жителів Кавказу 
ласкаві звертання до незнайомих людей вважа-
ються звичними» [30, с. 157]. Безперечно, ужи-
вання афектонімів регулюється належністю кому-
нікантів до певного етносу.

З погляду теорії комунікації аналізовані лек-
семи є також носіями етикетності, увічливості 
(С. Богдан, Е. Вєтрова, Н. Журавльова, О. Сухова). 
Поєднання поняття етикет (увічливість) з такими 
одиницями, як афектоніми, постає, однак, дещо 
парадоксальним, бо етикет – це все ж усталені 
норми, а вияв почуттів не підвладний правилам. 
Для маркерів увічливості характерною є формаль-
ність, дотримання конвенцій – «усвідомлених 
соціалізованою особистістю нормативних типів 
і моделей мовленнєвої поведінки» [13, с. 101]. 
Уживання ж ласкавих звертань прикметне несу-
ворою регламентацією вербальної поведінки, 
такі одиниці є радше продуктом чуттєвої сфери, 
ніж розумової. До того ж бути ввічливим – це не 
завжди означає бути щирим, що ж до звертань 
ласкавого змісту, то щирість є їхньою основною 
ознакою, якщо, звичайно, не брати до уваги ситу-
ацій омани. Афектоніми вживають здебільшого 
в комунікації між близькими співрозмовниками, 
яка виходить на вільний від конвенцій рівень, бо 
«чим ближчі стосунки між людьми, тим щиріше, 
сердечніше й душевніше мовлення» [2, с. 39]. 
Щоправда, учені розмежовують два типи ввіч-
ливості: «конвенційну, характерну для ділового 
спілкування, та індивідуальну, використовувану 
в особистій сфері» [33, с. 12], тому можна при-
пустити, що в зазначених працях афектоніми роз-
глядають саме з погляду останньої. Індивідуальна 
ввічливість є щирою, позитивно маркованою, асо-
ціюється із доброзичливістю, ласкою, тобто вона 
наділена рисами, характерними для атмосфери 
вживання аналізованих одиниць.

Цей аспект дослідження можна зарахувати до 
прагмалінгвістичного напряму, оскільки йдеться 
про інтенції комунікантів, які використовують 
розглядувані звертання у своїх висловленнях (чи 
мовленнєвих актах), та реакції на них адресатів. 
За Дж. Остіним, мовленнєвий акт – це трирівневе 
утворення, складниками якого є локуція (вико-
ристання мовних засобів), іллокуція (декларо-
вана мета й низка умов її здійснення) та перло-
куція (досягнення результатів, вплив на адресата) 
[24, с. 99]. Релевантні зазначені поняття і для 
аналізу афектонімів, оскільки важливо з’ясувати 
особливості цих мовних засобів (локуція), верба-
лізацію намірів адресанта в процесі їх уживання 
(іллокуція), способи реагування адресата на них 
(перлокуція).

У більшості прагмалінгвістичних дослі-
джень афектоніми аналізують з позиції ілло-
куції (Н. Баландіна, Н. Кушнір, І. Мигович, 
Т. Ренц, М. Шіллер, І. Шкіцька). З огляду на те,  
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що типовою пресупозицією вживання ласкавих 
звертань є перебування співрозмовників у близь-
ких стосунках, ці одиниці вивчають, розглядаючи 
комунікацію закоханих. Т. Ренц, відзначаючи емо-
ційну маркованість романтичного спілкування, 
виділяє з-поміж ядерних елементів цього дис-
курсу також інтимні звертання, заряджені експре-
сією ніжності, обожнювання, ласки. Такі одиниці 
«транслюють особливе ставлення мовця до спів-
розмовника, відображають і покращують емоцій-
ний стан партнерів, детермінують їхню емоційну 
поведінку» [27, с. 33], слугують створенню інди-
відуальної для кожної романтичної діади інтимно-
особистісної атмосфери спілкування. Н. Кушнір 
також виокремлює з-поміж вербальних маркерів, 
що передають емоційну напругу співрозмовни-
ків-закоханих, ласкаві звертання. Уживаючи такі 
апелятиви, комуніканти наповнюють свої фрази 
образністю й експресивністю, що зумовлено, 
«бажанням переконати співрозмовника в істин-
ності своїх почуттів, прагненням виразити емоції 
і тим самим викликати відповідне почуття у спів-
розмовника» [17, с. 7].

В. Звягінцева розглядає емоційно-оцінні звер-
тання як одні з можливих апелятивів у сімей-
ному дискурсі, тобто в комунікації подружжя, 
батьків і дітей, небезпідставно вважаючи, «що 
основною сферою функціювання таких одиниць 
є спілкування подружньої пари», оскільки вони 
насамперед сигналізують про «ніжні, інтимні 
почуття» [11, с. 18]. Це знову потверджує думку, 
що у спілкуванні близьких людей першість у вжи-
ванні афектонімів усе-таки належить закоханим, 
прагматика таких звертань насамперед полягає 
в демонстрації почуттів адресанта до співроз-
мовника. І. Шкіцька також вирізняє узагальнену 
інтенцію використання цих одиниць: «зазвичай 
за їх допомогою мовець виражає свою приязнь до 
співрозмовника, демонструє позитивні почуття» 
[35, с. 191].

Мають, однак, рацію і ті вчені, які стверджу-
ють, що не можна сприймати чуттєву характери-
зацію тільки як функцію емоційного ставлення 
мовця до адресата і не враховувати конкретний 
прагматичний вектор [4, с. 81]. Так, розлогішу 
систему прагматичних замислів, що реалізують 
звертання-характеризації, пропонує Н. Баландіна:  
«…посилити комунікативну позицію співроз-
мовника і мінімалізувати нанесення морального 
збитку адресатові при відмові, забороні, незгоді; 
нівелювати соціальну дистанцію «вищий – ниж-
чий»; позитивно налаштувати адресата; продемон-
струвати дружні чи любовні стосунки» [2, с. 90].

У світлі прагмалінгвістики на матеріалі росій-
ської мови розглядає демінутивні ласкаві звер-
тання німецька дослідниця М. Шіллер. За її 
визначенням, ласкаві звертання – це «іменники 
та прикметники, які виражають підкреслено пози-
тивне ставлення мовця до адресата» [44, с. 4]. 
Дослідниця не обмежується виокремленням лише 
узагальненої інтенції, вона репрезентує потенціал 
апелятивів у вигляді трьох площин функцій, де 
ці одиниці є, по-перше, виразниками експресив-
ності, по-друге, соціальними сигналами, по-третє, 
засобами цілеспрямованого впливу на адресата.

І. Мигович також обирає функційний під-
хід для аналізу вживання афектонімів. З-поміж 
шести запропонованих Р. Якобсоном мовних 
функцій (комунікативна, поетична, фатична, 
конативна, експресивна, метамовна) дослідниця 
визначає релевантні для реплік з афектонімами: 
1) фатичну – встановлення і підтримка контакту; 
2) конативну – фокусування уваги на адресатові; 
3) експресивну – вираження свого внутрішнього 
стану, ставлення до адресата. Крім того, вчена 
теж акцентує увагу на намірі мовця за допомо-
гою афектонімів, по-перше, передати свої пози-
тивні почуття до співрозмовника (любов, спів-
чуття, турботу, ніжність, просто гарний настрій), 
по-друге, спровокувати позитивний емоційний 
відгук в адресата, досягнути взаємності почут-
тів [41, с. 211]. Така спрямованість звертань на 
адресата дає підстави І. Мигович трактувати мов-
леннєві акти з афектонімами як перлокутивні.  
На думку В. Карасика, «практично в будь-якій 
мовленнєвій дії ми натрапляємо на вплив, навіть  
якщо …виражаємо емоції» [12, с. 49], тобто 
афектоніми, які вважають продуктом творчості 
людей, зумовленої саме почуттями, також є важ-
ливими впливовими засобами. Справді, такі оди-
ниці ніколи не лишаються поза увагою адре-
сата, а обов’язково спричиняють якусь реакцію. 
Л. Корновенко аналізує апелятиви в аспекті пер-
локуції як мовленнєвий засіб, який детермінує 
появу прагматично адекватних / неадекватних 
ситуацій залежно від позитивного чи негативного 
сприйняття звертань адресатом. Щодо комплі-
ментарних звертань, то дослідниця наголошує 
лише на їхньому позитивному прагматичному 
потенціалі: «…компліментарні звертання зумов-
люють почуття задоволення та емоційного визна-
ння в адресата, є ефективним засобом створення 
прагматично адекватних ситуацій» [15, с. 102]. 
Можливо, у зв’язку з таким категоричним пере-
конанням дослідниця наводить приклади лише 
з акціональною реплікою, залишаючи поза ува-
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гою різновиди безпосередніх реакцій на комп-
ліментарні звертання. Так, ці апелятиви адресат 
здебільшого не коментує, але все-таки випадки 
реагування трапляються (вербальні чи невер-
бальні), вони репрезентують як прагматично 
адекватні, так і неадекватні ситуації.

Висновки і пропозиції. У процесі аналізу 
історії вивчення ласкавих звертань з’ясовано, 
що передусім розглядалася мовна специфіка 
цих знаків: було вирізнено різноманітні типо-
логії з позиції лексико-семантичних ознак, 
окреслено деякі особливості творення, функ-
ційний потенціал у реченні. Увагу дослідників 
привернули також стилістичні й національно-
культурологічні аспекти проблеми афектонімів. 
Афектоніми побіжно розглядали і представники 
інтердисциплінарного напряму – соціолінгвістики.  

Унаслідок чіткого визначення методів і прийомів 
пізнання об’єкта з погляду теорії мовної комуні-
кації і прагмалінгвістики здійснено спробу сха-
рактеризувати вказаний феномен на тлі струк-
тури комунікативного акту, а також у контексті 
ввічливості. Мовознавці, однак, звернули увагу 
лише на окремі інтенції, не вдаючись до глибо-
кого висвітлення питання і майже не враховуючи 
перлокутивний характер одиниць. Релевантність 
вивчення ласкавих звертань як прагмем детер-
мінована значним впливовим потенціалом цих 
номінацій, виразною спрямованістю на адресата 
й перлокутивним ефектом. Отже, незаперечною 
є потреба комплексного дослідження афекто-
німів саме в комунікативно-прагматичному 
аспекті з урахуванням й унікальної власне мов-
ної специфіки.
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Mokliak О. І. AFFECTONYMS AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH
The article highlights the main approaches to the study of rich in its nature and characteristics 

of the phenomenon – resource of affectonyms. Affectonyms are appellatives with immanent positive-evaluation 
coloring such as blessedness, beauty, beloved, which have clearly manifested focus on the interlocutor.

The study of the linguistic specificity of affectonyms is devoted in the works of domestic scientists (Е. Viestierova, 
N. Zhuravliova, М. Lesiuk, М. Skab, М. Teleka and others) and foreign ones such as А. Bezykova, Z.-К. Kobos, 
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М. Milevska, Ya. Perlin, А. Cherniaieva, P. Yurych and others. Dominant is the study of affectonyms in terms 
of their lexical-semantic and word-forming features (S. Bohdan, Е. Vietrova, L. Dashko, N. Zhuravliova, 
І. Myhovych, Ya. Perlin, М. Skab and others). Occasions of analysis of morphological explication of affectonyms 
are rare (М. Teleka, V. Shynkaruk) as these units do not represent lexical and grammatical multifunctionality. 
Regarding the syntactic specification of affectonyms, the most typical for them in the sentence is the role 
of address, because addressing is their inseparable feature, and the appellation appears as the main means 
of expression. The importance of this function is highlighted by М. Banko, І. Zhukovska, А. Zyhmunt, М. Lesiuk 
and others.

Аffectonyms are the object of analysis and representatives of interdisciplinary areas, including 
pragmalinguistics, sociolinguistics. Some works interpret especial aspects of the sociolinguistic characteristics 
of affectonyms (О. Sukhova, Т. Shpar), in particular, special attention is paid to the narrow scope of using 
(lovers, married couple, parents, children, friends). In the light of pragmalinguistics, affectonyms are usually 
considered from the standpoint of illocution (N. Balandina, N. Kushnir, І. Myhovych, Т. Rents, М. Shiller, 
І. Shkitska), emphasizing the generalized intentions, which are demonstrating the sensory attitude of the speaker 
to the interlocutor and are trying to evoke a positive emotional response in the recipient, to achieve 
harmonization of relations. The ability of affectonyms to exert an influential effect determines the relevance 
of their study in terms of perlocution, which occasionally draws the attention of L. Kornovenko, not without 
reason, distinguishing among other appeals and complementary. The analyzed scientific investigations serve 
as a conceptual basis for a thorough study of linguistic representation and features affectonyms using.

Key words: affectonym, appellatives, historiography, pragmalinguistics, sociolinguistics.
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VERBAL MODELLING OF INNOVATIVE EDUCATIONAL 
COMMUNICATION IN THE DIGITAL DISCOURSE

The paper main focus is the inquiry into the verbal premises and patterns of comprehensive 
structuring of the innovative educational communication in the digital discourse (innovative 
educational communication in the digital ambient as construed by the transformative neological 
strata of modern European and Oriental languages of international communication – English, 
Spanish, French, Chinese, Japanese, accordingly). The problem of theoretical and methodological 
substantiation of cross-cutting principles, directions, mechanisms, and results of qualitative 
dynamics of linguistic macro- and microstructures of thesaurus in the realm of digital educational 
communication, as a consolidated linguistic object, is investigated in depth. Mosaic, simulation, 
and multidimensional approaches to understanding complex dynamic linguistic phenomena 
and entities, prioritized by this methodological context, allowed us to identify the ontological 
nature of lexical innovations of the globalized languages in the sphere of innovative educational 
communication. The ICT, e-learning, hybrid learning, digital competences thesaurus, that facilitates 
innovative educational communication, is structured to define and categorize the key components 
of innovative cyber terminology, instrumental to e-learning environment construction and functioning. 
Suggested is the ICT Thesaurus macro-, micro- and mega-structures modelling based on three 
groundwork principles: 1) Intranet educational anthroposphere (the anthropic environment within 
World Wide Web); 2) Outernet educational anthroposphere (e-reality components, functions outside 
the realm of World Wide Web); 3) Technogenic educational anthroposphere (transoriented anthropic 
environment components with an anthropic-for-congenous substituted onthological parameter). All 
units, listed and clusterised in the Thesaurus are supplied with a dominant or recessive conceptual 
marker or a combination of markers, indicative ofthe unit allegiance to the corresponding ontological 
categories of cyber-anthropospheric e-learning environment.

The dynamic interaction of the structural tiers of the ICTs content plane within the strata of innovative 
educational communication is characterized by the anthropogenic parameters of the content plane, 
mediated by the subjective and collective cognitive experience of digital education stakeholders, 
mediated by the use of globalized languages.

Key words: innovative educational communication, ICT, e-learning, hybrid learning, digital 
competences thesaurus, logosphere, thesaurus modelling, phenomenological marker.

Introduction and state-of-the-art overview. At 
the turn of the XX – XXI centuries, science acquires 
the status of extremely effective and dynamic tools 
of human activity, which determines the interest of  
scientists in pragmatic aspects and problems of cognitive 
theory to increase the effectiveness of scientific work 
by traditional classical means and innovative systems 
of artificial intelligence [2; 3; 4; 30].

The network of research space of modern 
linguistic explorations provides an opportunity 
to determine the problems of language coding, 
transcription and mapping of different spheres 

of actual and conditional reality in linguocognitive 
[50; 52; 51; 12; 14], linguistic and cultural [7; 23; 
26; 40; 46], discursive-communicative [37; 40; 48], 
synergetic [33], activity [7; 8; 44] planes.

As an integral product of civilization, modern 
computer reality has become an independent being. 
Within it, electronic media act not only as a means 
of transmitting information or interaction, but 
also reveal their own world-creating, meaning-
making, and, as a consequence, language-forming 
potential [29; 3; 6]. Computer being (CB – a term 
after V. Kutyriev [38; 39]) is defined as a complex, 
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multidimensional sphere of synthesis of reality, 
human experience, and activity, mediated by the latest 
digital and information technologies; it is the object 
of study of a wide range of humanities.

In philosophy, computer being is interpreted as 
a special type of substance – material and ideal reality 
in the aggregate of all forms of its development  
[4; 18; 29]; in anthropology – as an environment for 
the implementation of “post-humanistic” tendencies 
of anthropogenesis [7; 5; 8; 45]; in psychology –  
as a psychosomatic and emotional plane [20; 25];  
in culturology – as a sphere of spiritual experience  
[17; 11; 9; 24], in sociology – as a system of multi- 
level, multidirectional social relations [1; 10; 32].

The linguistic aspect of the study of computer 
being at the turn of the century is determined by 
objective historical and geopolitical preconditions: 
cyberization, globalization, informatization of world 
society, Americanization of world culture, due to 
which modern English, mostly its American variety, is 
a priority linguistic and communicative environment 
of the primary language coding of elements 
of computer being and its mapping [15; 16], exported 
to globalized languages across the world.

The problem of theoretical and methodological 
substantiation of cross-cutting principles, directions, 
mechanisms and results of qualitative dynamics 
of linguistic macro- and microstructures of vocabulary 
in the realm of computer being, as a consolidated 
linguistic object, is still waiting to be studied. 
Consideration of this issue requires the involvement 
of the phenomenological perspective of the study 
of complex linguistic objects, given the definition 
of the main task of phenomenological epistemology – 
knowledge of the full system of facts of consciousness 
[43], constituting the objective world [30; 31; 21].

Objective. The paper overall objective is 
the inquiry into the verbal premises and patterns 
of comprehensive structuring of the innovative 
educational communication in the digital discourse 
(generally understood as educational commuication in 
the digital ambient as construed by the transformative 
innivative (neological) strata of modern 
European and Oriental languages of international 
communication – English, Spanish, French, Chinese, 
Japanese, accordingly, and facilitated by innovative 
digital media and communicative formats).

Main findings. The main hypothesis of the study 
is that the typological characteristics of innovative 
ICT, e-learning, HYBRID LEARNING, digital 
competences thesaurus as a macro-object 
of a phenomenological investigation determine 
the specificity of static configuration and dynamic 

interaction of formal and substantive constituents 
of its microstructure. 3157 of speech and linguistic 
units – innovations that relate to multi-substrat areas, 
objects and phenomena of computer being – in usage 
serve as research empirical database, selected by 
canvas sampling out of conventional lexicographic 
sources, specificized registers of lexicographic 
innovations of electronic format and English 
periodicals of the timespan from 2019 to 2021. 
Within the outlined methodological dimension, 
the “phenomenological” language unit is defined as 
its codifying ability to record the results of cognitive 
experience and manifestation (the term after 
V. Babushkin, [24]) in it the substantive characteristics 
of cognizable objects and phenomena. .

The linguistic adaptation of the phenomenological 
approach to the theoretical and methodological 
understanding of the dynamics of the vocabulary 
of modern European and Oriental languages   in 
computer life is based on the concept of the logosphere, 
synthetically understood as: 1) elements of different 
spheres of life [41]; 2) the zone of integration 
of thought-speech continuums (linguo) of cultures 
[27; 28].

The turn of the XX–XXI centuries is determined 
by a significant acceleration of the enrichment 
of the vocabulary of modern natural languages   [15; 
55; 33; 48; 52], which determines the need for holistic 
linguistic research of innovative industries.

Such a study of the vocabulary replenish- 
ment of modern European and Oriental languages  
  corresponds to a new integrative direction –  
phenomenological neolinguistics. The global 
innovative logosphere of computer being, a component 
of the international language logosphere, is 
considered as a plurality of verbal innovations, which 
are phenomenological correlates of the elements 
of computer being. Phenomenological neolinguistics 
provides the researcher with the innovative 
logosphere of computer existence with the functional 
integrative methodology and analysis procedures, 
the application of which allows comprehensive 
coverage of the relationship between the principles 
of ultra-dense verbalization of this dimension of reality 
and mechanisms of neologization, nomination, 
language reference.

The proposed linguophenomenological approach 
to the study of the object of study helps to solve 
the scientific problem of holistic modeling of processes 
and results of replenishment of the vocabulary 
of the highly dynamic system of modern languages 
in general and its individual areas at the turn  
of XX–XXI centuries.
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The object sphere of phenomenological neolin- 
guistics consists of elements of the logosphere (in 
particular, the linguistic innovative logosphere 
of computer existence) in the priority determinative 
dialectical interaction with the constructs 
of existence – space, time, substance, phenomenon, 
essence – corresponding to the object field “ontological 
neolinguistics”; constructs of knowledge/cognition – 
episteme, concept, concept – corresponding to the object 
field “epistemological neolinguistics”, and constructs 
of human consciousness/self-consciousness – 
identification, identity, individuality – corresponding 
to the object field “anthropological neolinguistics”.

This inquiry is based on the initial position on 
the phenomenological nature of computer lexical 
innovations of modern European and Oriental 
languages   (namely, the ability to identify, embody 
and structure elements of the corresponding sphere 
of being), which enables and provides complex 
determinative interaction of different substratum 
and abstract ) parameters of the global language 
innovation logosphere of computer existence. In 
the process of research, the algorithm of ontospheric 
and anthropospheric paradigmatic systematization 
of general language innovative computer terms is 
introduced.

Within the phenomenological approach (E. Hus- 
serl, R. Ingarden, M. Mamardashvili, G. Shpet) 
[21; 31; 34; 42; 42; 56] global semiotic integration 
of macro- and microstructures of the language 
innovative logosphere of computer existence identified 
as provided and realized due to the deterministic 
interaction of multisubstrate (linguistic, spatio-spatial, 
essential, anthropological and social) parameters 
of this logosphere, given the significant synchronous 
density of rates and results of parallel development 
of verbal, ontological and anthropological planes 
of computer being. Logocentric perspective on 
computer verbal innovations of modern globalized 
languages determines their phenomenological nature 
through the identification of symbolic (structural-
semantic) substrate of these linguistic innovations 
as an empirical source and result of manifestation 
of substantive characteristics of reality.

For deductive and inductive determination of types, 
volume, qualitative characteristics, and direction 
of dynamics of the content of units of the microstructure 
of Global innovative logosphere of computer being 
the elements of a method of conceptual analysis 
(R. Langacker) [13; 14] in combination with 
elements of a method of phenomenological reduction 
(E. Husserl, V. Babushkin, M. Heidegger) [24; 31; 54] 
are applied by the end-to-end epistemic deconstruction 

of the object of analysis (linguistic innovation unit) 
from the empirical sign substrate, which corresponds 
to the dialectical concept of “phenomenon”, 
through tiers of the intensional and the extensional 
of the content plane to the substantive characteristics 
of the referent, corresponding to the dialectical 
concept of “essence”.

Identified and parameterized in the course 
of our study is a significant density and, to some 
extent, redundancy of innovative verbalization 
of the conceptual and semantic segment of language 
in the field of innovative educational communication 
in the digital discourse is, in our opinion, a specific 
(by extensional characteristics of newly formed 
language units) (term according to V. Karasyk 
[36, p. 279]) and communicative relevance  
(in terms of the concept of Z. Popova and I. Sternin  
[49, p. 275]) of this conceptual and semantic 
segment for the global language community. In this 
way, the significance of understanding the elements 
of computer reality for a specific language community 
can be inductively verified.

In turn, empirically clear and observable 
situational parallelism of the processes of emergence 
and development of a wide range of different substrate 
innovative elements of computer being:

– essential elements (space, time, substance),
– gnoseological elements (information, episteme, 

etc.), anthropological elements (existential state, type 
of identity, etc.),

– lingual correlates (language sign, language 
form, language meaning, language content)

determines the theoretical and methodological 
relevance of defining the problem of positioning 
this segment of linguistic reality – the general 
verbal innovations of the English language to denote 
elements, objects and phenomena of computer life, 
as special, specific features, consolidated, consistent 
and systemic type linguistic embodiment (modeling, 
pictureing) of reality.

Parameterization principles of a concept of “logos” 
in the paradigm of the humanities in general, 
linguophilosophy, and linguistics – in particular, allow 
to identify the features of innovative educational 
communication in the digital discourse as a complex 
object system pertaining the following parameters: 
Ubiquity (inclusiveness); Onthotcentrizm; 
Integrativity; Automorphism; Normativity; Lingual 
substantiality; Phenomenology of thesaurus units; 
Information-capacity; Referential and semiotic 
isomorphism of the referent and meaning.

Note that through the fragmented set of qualitative 
features, logosphere is tangent to the concepts 
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of complex system simulators linguistic-mental 
outlook, such as:

– Model of the world / world view (inclusive, 
integrative, self-identity);

– Language picture of the world (phenomenology 
of linguistic constituents – the ability to summarize 
and signify objects of reality);

– Noosphere (onthotsentrism, info-capacity);
– Communication/discourse.
For the listed set of features the integral notion 

of IECDD (innovative educational communication in 
the digital discourse) stands as a semantic synthesis 
of these concepts (see Figure 1):

 

• COMMUNICATI
ON/DISCOURSE 

•SEMIOTIC 
WORLDVIEW 

 

•NOOSPHERE •WORLD 
MODEL / 

PICTURE OF 
THE WORLD 

ubiquity, 
integrativity, 

automorphism 

onthocent
rism, info-
capacity 

innovative 
thesaurus 
features 

differential 
area 

phenomen
ology of 
lingual 
units  

Fig. 1. Innovative educational communication  
in digital discourse model

The specific differential features of logosphere as 
a linguistic-onthological, linguistic-phenomenological 
object are:

– Normativity – arising from the parametric 
features of the concept of “logos” – (while 
maintaining the characteristics of dynamic variation 
and logosphere);

– Lingual substantivity – phenomenological 
(”actualization”) status of meta-language signs 
membranes in reality;

– The principle of isomorphism of the signified 
and meaning.

The outer conthour of a separate national (in 
this case – English) logosphere in synchrony within 
this study is positioned as an innovative English 
logosphere. Innovative English logosphere itself 
(multidimensional, of complex, dynamic system) is 
a kind of “test-ground” for linguistic actualization 
of life. That is, linguistic (lexical-semantic) 
representation of new modes of reality exists within 
reach of the human mind, and therefore is subject to 
immediate perception and comprehension.

It is considered appropriate to separate configuration 
and parameterization of a specified macrophenomenon 
of linguistic research – English innovative computer 
being logosphere. Thus, the network innovation 
and relevant subsystems in modern English, 
the English innovative ICT, e-learning, hybrid 
learning, intercultural competences logosphere 
(multidimensional, complex, dynamic system) is 
the most comprehensive quantitative and qualitative 
terms of language representation of the universe “test 
site” linguistic actualization of being, determined by 
a number of qualifying conditions of its emergence, 
existence and development, including:

1) exhaustive synchronization process 
of the object, phenomenological and anthropological 
field of computer being and development processes 
of the ICT, e-learning, hybrid learning, intercultural 
competences meta-language;

2) exhaustive output of parameterization isomor- 
phism of onthological (substance phenomenological) 
and anthropic, respectively and computer structures 
of reality;

3) flexibility, adaptability and dynamic potential 
of the vocabulary of the English language in 
correlation with the ICT, e-learning, hybrid learning, 
intercultural competences sphere (that is fulfilled, in 
particular through info-capacity, sign hybridization, 
the evolution of the basic onthological and functional 
features of neologisms in relevant areas).

In view of the foregoing, the innovative ICT, 
e-learning, hybrid learning and digital competences 
logosphere (ICL) as a verbal premise of innovative 
educational communication in the digital discourse is 
defined as:

a) a syncretic, consolidated within its semantic 
scope, plurality of English verbal units that are 
the asymptotically (i.e. in unlimited approximation) 
exhaustive embodiments of substantive and factual 
elements of modern computer being.

b) as a vertically integrated at the macro 
and micro levels plurality of ICT, e-learning, hybrid 
learning , intercultural competences thesaurus, its 
typological specificity are relatively exhaustive 
phenomenological correlates multi-substrat elements 
of computer being.

Given signs of the logosphere as a specific 
onthological and linguistic-semiotic object, it is 
possible to distinguish the following substantial 
characteristics of innovative computer logosphere:

– The ability to synthesize substances of attributes, 
parameters and properties of onthological objects 
and phenomena and innovative meta-verbal units, 
respectively;
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– Ability to asymptotic (very close to exhaustive) 
implementing of the substantive and factual 
elements of modern ICT, e-learning, hybrid learning, 
intercultural competences being at their own 
substance as a whole and at the level of substantial 
characteristics of discrete meta-verbal units (terms) 
that constitute the relevant innovation thesaurus 
logosphere.

– Exhaustive semantic, formal and constructive 
density of implementation (reveal) of substantive 
and factual elements of modern computer being in 
the onthological, epistemological and anthropological 
plane.

The meaningfuly discrete unit of ontological 
denotatum for innovative computer terminos 
is perceived as a substanteme – the in-depth 
and essential element of the content substance 
of a computer verbal innovation that is identified 
both deductively and inductively. Deductive 
identification is by layering phenomenological 
diagnosis [21; 35; 47] of the content elements 
of the GICL microstructure parallel phenomenological 
reduction and content of computer elements to 
the definition of being “phenomenological points 
of intersection” – isomorphic or correlative content 
substant components. Inductively substanteme is 
identified through procedural component analysis 
and correlation of multi-level conceptual structures 
of the ICTs content.

Substanteme is a power indicator of the distribution 
of elements of the content plan function 
of a language innovative computer terminology, 
which attracts actual/implicit/potential services to 
the ICTs meaning pattern. “Substant genome” is 
a phenomenologically identified essential “module” 
of ICTs meaning – the area of absolute convergence 
of qualitative characteristics of the element of the ICTs 
content plane and the corresponding qualitative 
possibilities of their actualization.

According to the nature of the dialectical 
consistent correlation of the tiers of the structure 
of the ICTs content plan within the opposition 
“essence/phenomenon”, where tier (1) “ontological 
denotatum” corresponds to the dialectical concept 
of “essence”, tier (3) “lingual denotatum” – 
the dialectical concept of “phenomenon”, the discrete 
elements of tier (3) of the ICTs content plane (seme) 
and the discrete elements of tier (1) of the ICTs 
content plane (substantemae) are isomorphic.

Inventory of representative components 
configuration onthological referents ICTs 
inhomogeneous system is the hierarchicy 
of substantemes involving hierarchical qualifiers 

(substant taxa of the content of ICL) and their 
corresponding discrete elements subordinated hypo-
hiperonimichnym principle (Table 1).

Table 1
Substant elements of ICT, e-learning,  

hybrid learning, intercultural competences ICTs 
meaning chirerarchy

Sabstant 
taxon

Substant unit
Substant hyperunit Sbstant hypounit

|substance 
type|:

- |computer being|
- |substance quality|:

- |virtuality|
- |network|

- |теchnogenesis|
- |cybermorphism|

|substance 
affiliation|:

- |cb object|
- |cb subject|
- |cb simulacrum|

- |digital skill|

|substance 
duration|:

- |space|:
- |time|: - |singularity|

|substance 
fracture|:

- |space|
- |time|: - |communication|

The highest indicator of representativeness at all 
levels of the microstructure of the content plane (from 
deep to surface) within the total sample of ICTs in 
innovative digital educational communication across 
European and Oriental languages reveal the following 
discrete substant elements:

– | TYPE OF SUBSTANCE: COMPUTER 
BEING |;

– | SUBSTANT QUALITY: TECHNOGENESIS |;
– | SUBSTANT DURATION: SPACE |;
– | SUBSTANT AFFILIATION: SUBJECT 

OF COMPUTER BEING |.
Dynamic interaction of structural level of the content 

within innovative ICT, e-learning, hybrid learning, 
digital competences being thesaurus is characterized 
by the gradual expansion of the onthological referents 
(Table 2).

Table 2
Sample representative combinations of the eicts 
substant elements pertaning to the merger zone 
of innovative ICT, e-learning, hybrid learning, 

digital competences thesaurus

|SUBSTANT TYPE: COMPUTER BEING |
|SUBSTANT AFFILIATION: 
DIGITAL SKILL|

|SUBSTANT QUALITY: 
TECHNOGENESIS|

|CB OBJECT|
|CB SUBJECT | '[COMMUNICATION]

Conclusions. Mosaic, simulation, and multi- 
dimensional approaches to understanding complex 
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dynamic linguistic phenomena and entities, 
prioritized by this methodological context, allowed 
us to identify the ontological nature of innovative 
ICT, e-learning, hybrid learning, digital competences 
thesaurus in innovative educational communication 
(namely, the ability to embody and structure 
elements of the relevant realm of life independently 
from the filter of human experience), which 
enables and provides a complex determinative 
interaction of multisubstrate (linguistic, existential 
and anthropological) parameters of the innovative 
logosphere of computer being.

The dynamic interaction of the structural 
stages of the innovative ICT, e-learning, hybrid 
learning, digital competences thesaurus content 
plane within the linguistic premises of innovative 
educational communication is characterized by 
the expansion of the ontological denotatum, resulting 
in isolation/absorption/replacement, or partial 
isolation/absorption/replacement of anthropogenic 
parameters of the content plane, mediated by 
the subjective and collective cognitive experience 
of digital education stakeholders, who are speakers 
of globalized languages.

References:
1. Bell D. Social Framework of the Information Society. Oxford : Oxford U. Press, 1987. 315 p.
2. Davis E. Techgnosis: Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information. N.Y. : New York Publishers, 

Inc., 2001. 377 p.
3. Gelernter D. Virtual Realism. Oxford : Oxford University Press, 1998. 138 p.
4. Gunts E. Icon in stone and steel. The Baltimore Sun. 2000. Sept. 24. Р. 21–22.
5. Hamilton G. Virtual reality. Business Week.1993, Issue 3. Р. 12–22.
6. Hausser R. Foundations of Computational Linguistics. Springer : Verlag Berlin Heidelberg, 1999. 534 p.
7. Heeter C. Implications of new interactive technologies for conceptualizing communication. Media use in 

the information age. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1989. Р. 85–108.
8. Heim M. Virtual Reality: Practice and Promice. LA : Wesport Publishers, 1994. 233 p.
9. Jacob W. What Dreams May Come. Time. 1998, Issue 18. Р. 29–32.
10. Johnson F. Shall I Compare Thee to a Swarm of Insects? Searching for the Essence of the World Wide Web. 

The New York Times. 2003. Р. 10–12.
11. Knight S. Making authentic cultural and linguistic connections. Hispania. 1994. Vol. 77. Р. 289–294.
12. Lakoff G. Women, fire and dangerous things. Chicago : CUP, 1987. 614 p.
13. Langacker R. W. Cognitive Grammar. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford : Oxford 

Univ. Press, 2007. Р. 421-462.
14. Langacker R. W. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin & New York : 

Mouton de Gruyter, 1991. 395 p.
15. Makhachashvili R., Models and Digital Diagnostics Tools for the Innovative Polylingual Logosphere of 

Computer Being Dynamics. Italian-Ukrainian Contrastive Studies: Linguistics, Literature, Translation. Mono-
graph. Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, 2020. Р. 99–124.

16. Makhachashvili R., Semenist I. ICT Thesaurus Modelling Recommendations (based on innovations of 
European and Oriental languages). Studia Filologiczne, 7, 2020. Р. 117–128.

17. Monnin A. Humanity and Digital Characters in Virtual Worlds: Crossing the Fictional Boundaries. 
Posthumanity : Merger and Embodiment. Oxford, UK : Inter-Disciplinary Press, 2010. Р. 126–131.

18. Nyce  J. M. From Memex to Hypertext. NY: Kahn Publications, 1994. 472 p.
19. Searle  J. Minds, Brains, and Science. Oxford : Oxford U. Press, 1984. 142 p.
20. Suler J. Human Becomes Electric. From Books To Cyberspace Identities. NC : NCU Press, 2009. Р. 21–25.
21. Zahavi D. Husserl’s Phenomenology. Palo Alto : Stanford University Press, 2003. 312 р.
22. Андреева И. В. Ценностная картина мира как лингвистическая и философская категорія. Анали-

тика культурологии. 2006. № 3. С. 14–21.
23. Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVII століття. 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 277 с.
24. Бабушкин В. У. Феноменологическая философия науки – критический анализ. М. : Наука,  

1985. 246 с.
25. Баксанский О. Е., Кучер Е. Н. Когнитивное репрезентирование как механизм виртуализации 

реальности. Вируалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. М. : Прогресс-Традиция, 
2004. С. 262–285.

26. Бардина  Н. В. Античная матрица нашей души. Одесса : Астропринт, 2009. 288 с.
27. Барт  Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М. : Прогресс, 1989. 616 с.
28. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. 424 с.
29. Борчиков С. А. Метафизика виртуальности. Труды лаборатории виртуалистики. 2000. Вып. 8. С. 29–33.



Том 32 (71) № 4 Ч. 2 202160

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

30. Будко В. В. Адекватность научного познания. Харьков : Логос, 1990. 154 с.
31. Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб. : Наука, 2001. 516 с.
32. Девтерев И. В. Философский анализ феномена интерактивной научной деятельности в INTERNET 

(феноменологический, эвристический и прагматический аспекты). Киев :   2000. 188 с.
33. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі 

новоутворень кінця ХХ – початку ХХІ століть). Київ :  2011. 438 с.
34. Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля. Москва : Дом интеллектуальной книги, 

1999. 267 c.
35. Камша В. П., Камша Л. С., Камша Ю. В. Про кібернетику другого етапу НТР. Складні системи  

і процеси. 2010. № 1 (17). С. 25–41.
36. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
37. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. Одесса : Изд-во ОГУ, 

1991. 121 с.
38. Кутырев В. А. Культура и технология: борьба миров. Москва: Прогресс-Традиция, 2001. 336 с.
39. Кутырев В. А. Пост-пред-гипер-контр-модернизм: концы и начала. Вопросы философии. 1998. 

№ 5. C. 35–41.
40. Кухаренко В. А. Интепретация текста. Одесса: Латстар, 2002. 288 с.
41. Лосев А. Ф. Вещь и имя. Бытие. Имя. Космос. Москва : Мысль, 1993. С. 805–872.
42. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о 

сознании, символике и языке. Москва : Школа, 1997. 216 с.
43. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. Избр. ст., докл., выступ., інтервью. Москва : 

Прогресс, 1999. 415 с.
44. Мартинюк  А. П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі. Харків: Константа, 2004. 292 с.
45. Мартинюк  С. С. Метафізичні виміри людського буття. Запоріжжя : Запорізький державний 

університет, 2001. 198 с.
46. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. Москва : Флинта, 2007. 296 с.
47. Мерло-Понти М. Феноменологія сприйняття. Київ: Український Центр духовної культури, 2001. 

552 с.
48. Морозова А. К. Проблема значения в свете современных семантических теорий. Вісник ХНУ. 2004. 

№ 635. С. 114–117.
49. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лигвистика. Москва : АСТ, Восток-Запад, 2007. 315 c.
50. Потапенко С. І. Орієнтаційна семантика: дискурсивне втілення. Вісник Львівського універси-

тету. Вип. 52. 2011. С. 253–261.
51. Селиванова  Е. А. Когнитивная ономасиология. Монография. Київ : Фитосоциоцентр, 2000. 248 с.
52. Селиванова Е. А. Процессы неологизации в ракурсе динамики этносознания. Лексико-грамматиче-

ские инновации в современных восточнославянских языках. Днепропетровск: Пороги, 2007. С. 57–60.
53. Степанов  Ю. С. В трёхмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, фило-

софии, искусства. Москва : Наука, 1986. 336 с.
54. Хайдеггер М. Язык. Москва : Фолио, 2003. 374 с.
55. Шепель Ю. А. Міжгалузева термінологічна омонімія у сучасній англійській мові. Дніпродзер-

жинськ : ДДТУ, 2010. 335 с.
56. Шпет Г. Явление и смысл (Феноменология как основная наука и ее проблемы). Москва : Наука, 

2001. 219 с.

Семеніст І. В., Махачашвілі Р. К.  ВЕРБАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЦИФРОВОМУ ДИСКУРСІ

Основну увагу в роботі зосереджено на дослідженні вербальних передумов та закономірностей 
комплексної структуризації інноваційної освітньої комунікації у цифровому дискурсі (інноваційна 
освітня комунікація в цифровому середовищі визначається трансформаційними неологічними шарами 
сучасних європейських та східних мов міжнародного спілкування: англійської, іспанської, французької, 
китайської, японської відповідно). Досліджено більш поглиблено проблему теоретичного та мето-
дологічного обґрунтування наскрізних принципів, напрямів, механізмів та результатів якісної дина-
міки лінгвістичних макро- та мікроструктур тезаурусу у сфері цифрової освітньої комунікації як 
консолідованого мовного об'єкта. Мозаїчний, стимуляційний і багатовимірний підходи до розуміння 
складних динамічних мовних явищ та сутностей, які визначено пріоритетом у цьому методоло-
гічному контексті, дозволили виявити онтологічну природу лексичних інновацій глобалізованих мов 
у сфері інноваційної освітньої комунікації. Тезаурус ІКТ, електронного навчання, гібридного навчання,  
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цифрових компетентностей, що визначає інноваційне освітнє спілкування, побудований таким чином, 
щоб визначити та класифікувати ключові компоненти інноваційної кібертермінології, які сприя-
тимуть побудові та функціонуванню середовища електронного навчання. Запропоновано моделю-
вання макро-, мікро- та мегаструктур ІКТ-тезаурусу, що базується на трьох основних принципах:  
1) Інтранет-освітня антропосфера (антропне середовище в Інтернеті); 2) зовнішня антропосфера 
освіти (компоненти електронної реальності, що функціонують поза сферою Всесвітньої павутини); 
3) техногенна освітня антропосфера  (переорієнтовані  компоненти антропогенного середовища  із 
заміщеним онтологічним параметром, антропним для вродженого). Всі перелічені та згруповані в Теза-
урусі підрозділи мають домінуючий або рецесивний концептуальний маркер чи комбінацію маркерів, 
що свідчить про прихильність одиниці відповідним онтологічним категоріям кібер-антропосферного 
середовища електронного навчання.

Динамічна взаємодія структурних рівнів площини змісту ІКТ у шарах інноваційної освітньої 
комунікації характеризується антропогенними параметрами площини змісту, опосередкованою 
суб’єктивним та колективним когнітивним досвідом стейкголдерів цифрової освіти та використан-
ням глобалізованих мов.

Ключові слова: інноваційна освітня комунікація, ІКТ, електронне навчання, гібридне навчання, циф-
ровий тезаурус компетентностей, логосфера, моделювання структур тезауруса, феноменологічний 
маркер.
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EVOLUTION OF THE RESEARCH OF LEXICAL CHANGES  
OF WORD MEANING AND REGULARITY OF SEMANTIC CHANGES

The article reveals the views of European linguists of the XIX–XXI centuries on the reasons 
and patterns of change of words lexical meaning in different languages. The attention is paid to 
linguistic and extra-linguistic factors that “initiate” and direct semantic changes in certain ways. 
The main views of linguists of the past on the issue of convenience in the lexical meaning and their 
meaning for modern linguistic research are outlined.

Many social and cultural changes that occur in different social environments have similar char-
acteristics, which inevitably affects the similarities in the change of meaning of words. Human psy-
chology cannot develop separately from changes in the environment in which this person is.

One of the most interesting problems in linguistics is the problem of identifying and classify-
ing the factors that cause changes in word meanings. There is no doubt that with the development 
of society, the spheres of human activity are constantly expanding and diversifying. As a result of this 
process, vocabulary is also constantly changing. But the number of lexical units in any language 
can not satisfy the amount of new concepts that modern life provides us. Therefore, the acquisition 
of new meanings by one lexical unit is a very important and, without a doubt, promising way of lan-
guage development. In view of this, semasiology as a science is of great interest to those who study 
language. But changing the meanings of words is a long-known fact, and that is why it is necessary 
to move from a simple statement of this phenomenon in different languages   to the study of the causes 
and finding certain patterns in this process.

Universal laws of semantic changes, which undoubtedly would greatly facilitate research in such 
a realm as comparativism, attracted almost all scientists, since they are derived from the comparison 
of many language systems, each of which is considered more or less well-studied. As a result, there 
are new statements containing new knowledge, which take into account semasiological research 
works of the previous generations of linguists, add new ideas and use modern technologies to get 
new results with more precise data.

Key words: semantic meaning, linguistic and extra-linguistic factors, individual and collective 
psychology, social environment, regularity of semantic changes, semantic reconstruction.

Setting of the issue. No theory of language 
can ignore the semantic aspect of its existence. In 
the XXI century language researchers continue to 
develop key concepts of semantics, giving them 
a new interpretation thanks to modern information 
processing technologies and opportunities to obtain 
material from all possible corners of the world.

To this day, the attempts to compare the internal 
logic of the evolution of the semantic meaning 
of words of related and unrelated languages   are not 
decreasing, but on the contrary, are gaining more 
and more scientific popularity.

The globalization of the world community leads to 
the spread of international words and ideas that need 
to be implemented in hundreds of societies and, as 
a consequence, languages, for effective international 
cooperation. The problem of identifying laws that 

would not only explain but also predict changes 
in the meanings of words is extremely relevant in 
modern semasiology.

Analysis of the research works and publications. 
The most important and influential works on the issue 
that are considered in the article are the works 
of the linguists that have formed the basis of semantic 
works in general and semasiology in particular. They 
are the researchers without which modern semantics 
wouldn’t be the science we know today. The analyzed 
ideas are represented by F. Bopp, R. Rusk, J. Grimm, 
A. Schleicher, G. Steinthal, K. Brugman, G. Osthof, 
H. Paul, B. Delbruck, A. Leskin, F. I. Buslayev, 
O. O. Potebnya, M. M. Pokrovsky and some other 
influential European linguists.

The theoretical value of the article is that the main 
tendencies of effective scientific research of lexical 
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meaning change by representatives of different 
generations of linguistics are considered and valued 
here.

The relevance of the topic is that the issues 
of historical semasiology retain their significance in 
modern linguistics and provide a basis for promising 
research on the lexical meaning of words. It is 
important to turn to the scientific heritage of linguists 
of the past, who made a significant contribution to 
the development of historical semasiology.

The aim is to reveal the views of the prominent 
European linguists of the XIX – early XXI century 
on the causes of changes in the lexical meanings 
of words, to identify the importance and prospects 
of these views for the development of modern 
semasiology.

The tasks to achieve this goal are:
1. To highlight the views of European researchers 

of the language of the XIX – early XXI century on 
the phenomenon of changes in the lexical meanings 
of words. 2. To reveal new visions of the causes 
of semantic changes. 3. To prove the scientific validity 
of the discovery in the works of European scholars on 
the general patterns of semantic changes in different 
languages.

Main body. In the past, language researchers have 
identified and interpreted the causes of changes in 
word meanings differently. If we consider the views on 
this issue in the early nineteenth century, we see that 
well-known researchers of the language of the time, 
such as F. Bopp, R. Rusk, J. Grimm, in their work 
quite successfully identified and classified changes 
in word meanings, but gave little attention to their 
causes, giving their interpretations a philosophical 
character. This can be explained by the fact that 
along with the comparative-historical method, 
which became a pillar of linguistics from the end 
of the first quarter of the XIX century, the habits 
of the philosophical approach even to concrete-
subject aspects of linguistics were still alive. It was 
only through the comparative-historical method 
that the independent science of language emerged, 
separated from philosophy and history.

A. Schleicher identifies the structure of language 
and its functioning with the structure and functioning 
of organisms in nature, emphasizing the similarity 
of stages of language life to stages of life of any living 
being: “... language life is not significantly different 
from all other organisms – plants and animals” 
[1, p. 103]. A. Schleicher embodied these views in his 
“biological” concept of language. He tried to justify 
the possibility of natural in language, emphasizing 
the independence of language from the desires 

of the individual. The scientist chose the observation 
of living organisms and the laws of their lives to serve 
as a basis for knowledge of the historical patterns 
of language development. But just as an individual 
cannot compete with the forces of nature, so 
an individual cannot influence changes in language: 
“Schleicher proceeded from the fact that language 
does not depend on the individual; there are certain 
laws in language that the human will not be able to 
change” [1, p. 102].

Along with philosophical views in the early 
nineteenth century the foundations of psychologism in 
linguistics are laid. Linguistic psychology in Europe 
is thought to have evolved from one component 
of Humboldt’s teaching – his subjectivism. The 
founder of the psychological direction in linguistics 
is considered to be the German linguist G. Steinthal. 
In particular, he pointed out the close links between 
linguistics and psychology, developing his theory, 
in which the interaction of individual speech 
and individual thinking came to the fore. The main 
thing is that the act of speech activity is not related to 
human social activity.

The emergence of the young grammar school in 
linguistics in the 70s–80s of the XIX century, asso- 
ciated with such names as K. Brugman, 
G. Osthof, H. Paul, B. Delbruck, A. Leskin. The 
basis of the linguistic concept was individual 
psychology. Representatives of this school tried to 
avoid philosophy, in particular, B. Delbruck pointed 
out that linguistics has moved from the philosophical 
period to the historical. The theoretical generalization 
of the views of the young grammar direction was 
made by an outstanding representative of this 
school H. Paul. He considered historicism to be 
the only scientific principle of linguistic analysis. 
Considering the problem of understanding the change 
in the meaning of words, H. Paul distinguishes 
the occasional and usual meaning of words: 
speaks, connects with this word at the moment 
of its pronunciation and which, as she considers, 
will connect, in turn, and the listener with this 
word” [1, p. 123]. H. Paul considers the reason for 
changes in the meanings of words to be an unstable 
individual psychology, which causes a shift in 
the boundaries between the usual and occasional 
meanings of the word [3, p. 203]. H. Paul rejects 
the existence of collective psychology, rejects 
the existence of a common spirit or any elements 
of a common spirit, noting that the true reality is 
individual language: “Any act of linguistic creativity 
is always the work of the individual: [3, p. 202].  
In this theory, it is the individual, not society, that 
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causes changes in language and the meaning of words, 
beginning to understand a phenomenon differently, 
and it is the primary source of semantic changes in 
a particular language that other individuals inherit 
from it, spreading innovation.

F. I. Buslayev was one of the well-known linguists 
who paid great attention to identifying patterns 
in the development of language. Speaking about 
the relationship between language and thinking, 
F. I. Buslaev distinguished between two periods – 
the oldest and latest. In ancient times, new phenomena 
and objects were named not due to the change 
of existing words, but due to the emergence of new 
words. In the later period, the already existing words 
began to acquire additional meanings. One word, 
thanks to our associations and all that we associate 
with it, can reflect much more than its basic lexical 
meaning: “By any word we express a general 
concept, which includes in its scope other concepts” 
[3, p. 102].

With the development of society, language 
develops. And the names of specific objects 
and phenomena acquire new meanings necessary for 
successful communication: “Each word first reflected 
the visual impression, and then moved to the symbol 
of a distant concept” [3, p. 9]. F. I. Buslaev was 
primarily engaged in grammar, but his vision 
of the linguistic movement from the concrete to 
the abstract is relevant to modern semasiological 
research.

An outstanding representative of Slavic linguistics 
O. O. Potebnya also spoke about the enrichment 
of existing words with new meanings as a necessity 
of the language-making process. He believed that 
the possibilities of human consciousness were limited, 
and that human consciousness resembled a small 
stage in which thoughts took turns. The only way to 
expand this scene, to “embrace the greatest number 
of phenomena and their relations” is to “reduce 
various phenomena to a relatively small number 
of signs and images” [1, p. 83]. O. O. Potebnya, 
realizing that languages   are constantly changing 
due to the complexity of thinking, development 
of culture, social activity, speaks of a constant 
increase in images in human consciousness, which 
can not satisfy a limited number of words to denote 
them. This problem is solved by a change in the way 
of thinking: the word begins to mean not one, but 
many objects. O. O. Potebnya was convinced that this 
process is not spontaneous and the study of its laws 
is necessary to understand the process of language 
development: “In the history of language deserves 
general attention, of course, the study of non-sound 

form of words, which for all their importance have 
only official meaning, and the inner meaning of words, 
impossible, not existing without language, which 
is created and reproduced together with the sound 
appearance of words” [8, p. 5]. Considering language 
in its historical development, O. O. Potebnya believed 
that the task of linguistics in covering linguistic facts 
is not only to solve the question of where we are, but 
also where we are going. In this case, it is necessary 
to identify patterns in the development of language or 
languages   in general.

The outstanding linguist M. M. Pokrovsky 
devoted most of his research to the discovery 
of general regularities that would cause such 
changes in the meanings of words in all languages. 
He played an outstanding role in the development 
of comparative-historical semasiology. In fact, he 
was the first to put forward the idea of   the regularity 
of semantic changes, laid the scientific foundations 
of diachronic semasiology and developed a metho- 
dology and techniques for studying the lexical 
meaning of the word in its movement. The importance 
of all this for improving the comparative-historical 
method in general and etymological research, for 
typological and comparative study of semantic 
systems of different languages, for identifying 
general and special tools and techniques of semantic 
modeling and lexical-semantic way of word structure, 
for real linguistic study of nomination principles 
and the “linguistic vision” of the objective world is 
extremely large. V. V. Vinogradov wrote: “There is no 
doubt that M. M. Pokrovsky, insisting on the regularity 
of semantic changes and the need to study the history 
of the meanings of entire semantic groups or word 
systems depending on objective reasons, was ahead 
of the then European science” [7, p. 6]. With his 
works on historical lexicology M. M. Pokrovsky 
paved new ways to study the complex processes 
of semasiological changes in related Indo-
European languages. Almost all comparativists 
of the XIX century engaged in establishing phonetic 
and grammatical correspondences and differences in 
languages   that have a single root, a single speech. 
He significantly expanded the issues of comparative 
and historical research, shifting the focus to the field 
of vocabulary of ancient and modern languages   
of Europe.

The ideas of the semantic field and thematic 
group, semantic modeling, reconstruction of word 
meanings based on the modern system of language, 
and much more were points of M. M. Pokrovsky’s 
research. His main works on semasiology are his 
master's dissertation “Semasiological research in 
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the field of ancient languages” (1895) and articles 
“On the methods of semasiology” (1896), “Several 
questions in the field of semasiology” (1897), 
“Considerations about changes in the meaning 
of words” (1936). Undoubtedly, he believed in 
the regular development of language, that the same 
patterns cover different languages   and it is possible to 
determine the conditions of coexistence of words, as 
well as to determine the potential of meanings inherent 
in these words: “Semasiological research should lead 
to the discovery of some syntactic laws, mandatory or 
those that can be applied to any language” [6, p. 36]. 
This problem before M. M. Pokrovsky had never 
been deeply considered in linguistics, and he became 
one of the firsts who studied semasiology as a science 
and laid the foundations of comparative-historical 
semasiology.

The development of word meanings takes place 
according to certain laws. This position, supported by 
specific linguistic facts, contrary to the views of well-
known European semasiologists, M. M. Pokrovsky 
put forward in the 90s of the XIX century.  
At the time when K. Schmidt argued that there 
could be no question of finding laws, which would 
show that one or another transition of meaning must 
take place, explaining this impossibility by the fact 
that the human soul is something so complex that 
we are unable to predict its manifestations with 
regular accuracy, M. M. Pokrovsky wrote that 
these phenomena are natural, that we can find out 
the conditions of coexistence of words and establish 
the potential stock of meanings inherent in known 
words and their categories. The proposition that 
variations in the meaning of words are subject to 
certain laws, that they truthfully and accurately reflect 
objective changes in the lives of peoples and social 
groups, is not only a correct statement of what really 
exists in the language system – it would be very 
productive and promising in terms of research, leading 
to a diachronic study of vocabulary as a system.

The regularity of the semantic development 
of words, according to M. M. Pokrovsky, manifests 
itself in many different facts. First of all, it is 
manifested in the fact that in words that belong to 
one lexical-semantic category of any morphological 
category, word-formation model or semantic field 
(in its terminology, to a group of words united by 
a single “sphere of ideas”), you can usually see 
the same or similar semantic changes. In other words, 
the direction of semantic transformation of lexical 
units, which occurs over time, is determined by 
their lexical and grammatical properties, structure 
and belonging to a certain “thematic group”.

M. M. Pokrovsky studied words in the spheres 
of ideas, bearing in mind certain aspects of our 
existence or a group of homogeneous phenomena 
of the external or spiritual world, trying to prove that 
by taking the words of one particular environment 
and analyzing, we can see that their semasiological 
history depends on certain conditions. If these 
conditions are similar in several languages, then 
the history of changes in meanings in these languages 
will be similar: “... as a consequence of the same 
cultural and historical reason, namely: the devaluation 
of money, the Ukrainian words гріш, копійка, 
the Romans as, the French sou – have become 
synonymous with something insignificant” [6, p. 28].

M. M. Pokrovsky considered the comparative-
historical method to be the main means 
of comprehensive study of language, which is 
absolutely necessary: “Even a superficial comparison 
of the languages   of the so-called Indo-European 
family convinces us of their mutual kinship ... visual 
pattern of development, as in the history of language” 
[6, p. 32].

At the very beginning of his research activity 
M. M. Pokrovsky refused to use formal logic to 
explain the phenomena of semasiology and recognized 
these phenomena as social and psychological. He 
considered the question of defining and explaining 
the relationship between the psychological and social 
moment to be one of the most complex and not fully 
disclosed in the semasiology of the time; it was 
necessary to determine what role these phenomena play 
in changing the meaning of words. M. M. Pokrovsky 
considered social phenomena as identical to historical 
ones: “We note now that historical phenomena are 
at the same time social phenomena” [6, p. 37].

The idea of social influence is extremely important 
in the XXI century where globalization of societies 
makes you think in the definite way; otherwise you 
will find yourself a social outcast.

M. M. Pokrovsky considered the psychological 
factor as a means by which social and historical 
changes are reflected in language: “Real changes that 
occur in a random environment cause certain changes 
in psychology, and hence in language, so psychology 
is not a semasiological factor of change, but a kind 
of channel where they move” [6, p. 37]. As we see, 
M. M. Pokrovsky did not contrast the psychological 
factor with the social. Apparently, it is impossible to 
consider either a psychological or a social factor as 
more or less important in the process of changing 
the meanings of words, because without each of them 
these changes simply will not happen. It follows that 
changes in the meaning of words also depend on 
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special psychological conditions: “Words and forms 
of language unite in our soul, regardless of our 
consciousness, into different groups and categories 
as a result of similarity in form and content; if there 
are points of similarity in the categories themselves, 
then these categories also associate with each 
other, and in this case we unconsciously transfer 
the phenomena of one of them to another. M. M 
Pokrovsky emphasizes that the associations of forms, 
words and their categories in languages are extremely 
diverse and are interesting material for both linguists 
and psychologists.

M. M. Pokrovsky considers the social environment 
the starting point of semantic changes in language, 
and psychological perception and new interpretation 
of existing language patterns – the second stage 
in the emergence of new meanings of words: “... 
most of the phenomena” purely psychological 
(language forms of politeness and respect, taboos, 
offensive words) have their source in a particular 
social environment, and the semasiologist has no 
right and cannot bypass this environment, no matter 
which side he would approach the consideration 
of these phenomena” [6, p. 38]. As an example, we 
can take the phrase in Russian целую ручки (kissing 
your hands), which was used quite often in the past 
according to the custom of kissing the hand of ladies 
(this was seen as a manifestation of politeness 
and culture) and later replaced this physical process. 
In English, the phrase to throw the gauntlet means 
to challenge due to the ancient custom of taking off 
a glove and throwing at the feet of a person with 
whom someone intended to fight; now this phrase 
has acquired a figurative meaning. We see that 
the social environment and cultural characteristics 
have a significant impact on semasiological changes 
in different languages.

With very successful examples, M. M. Pokrovsky 
proves that a person’s mental development 
and his ability to observe have always depended on 
the experience that a person acquires in a certain social 
environment: “In some cases of this kind the ability 
of sociological observation is obvious; such are 
the definitions in the Russian language, which belong 
to different categories of people who are drunk: 
the tailor настегался or наутюжился, shoemaker 
настукался, musician наканифолился, footman 
нализался” [6, p. 39]. M. M. Pokrovsky believed that 
it is impossible not to pay special attention to such 
examples, because they most clearly prove the impact 
of real life on changes in language: “In such cases, 
we are dealing with already interconnected ideas that 
form unity, representations that cannot be separated. 

The history of such unity is of particular interest where 
the influence of reality is beyond doubt” [6, p. 39].

In many nations it is very common to compare 
different institutions with the human body: if 
the language has established this general comparison, 
it can extend to the details of the objects being 
compared: so there were names for the head 
of the institution, members to denote its individual 
representatives etc.

The names of dishes in different languages   can 
mean the appropriate time when they are used, such 
as Latin ab ovo usqve ad mala – from snack to dessert. 
In English culture, oatmeal was eaten for breakfast, 
and the phrase after porridge still meant time – after 
breakfast.

In many cultures, foods were served on dishes, 
and over time, the word dish became attached to 
the meaning of the food in general. Compare, for 
example, English dish, Fran. plat – both of them, 
except for the meaning of “dish as an object similar 
to a plate”, have meaning any addible food.

Given all these examples, we must admit that 
M. M. Pokrovsky was scientifically opposed to 
the views of most Western European semasiologists 
(M. Breal, K. Schmidt, O. Schroeder), who rejected 
the possibility of revealing historical patterns in 
the meaning of words. M. M. Pokrovsky, noting 
that semasiology as a science cannot be practiced 
without comparing the phenomena of one language 
with the phenomena of others, argued that “Despite 
all the difficulties and seemingly unpredictability 
of these phenomena ... they are regular” [6, p. 4].

Modern linguistics considers the idea of regularity 
of semantic change as natural and perspective. 
M. Urban in his article “Lexical semantic change 
and semantic reconstruction” draws attention to 
the principles of semantic change, “Thus, even though 
the semantic history of each single word is different, 
there is nevertheless a typical line of development on 
a more general level of description” [10, p. 378].

E. Traugott and R. Dasher absolutely naturally 
point out the importance of changes in extra-linguistic 
world. “They recur so often and across totally unrelated 
languages is, we argue, intrinsically bound up with 
the cognitive and communicative processes by which 
pragmatic meanings come to be conventionalized 
and reanalyzed as semantic polysemies” [9, p. 1–2]. 
Of course, international communication is now 
on top of activity and to provide different societies 
effective means of communication we need similar 
way of semantic mind.

Results and suggestions. The study of research 
in linguistic historiography highlights key points in 
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the development of views of European linguists on 
changes in the semantics of the word in its diachronic 
movement in European linguistics of the XIX – early 
XXI century.

Thanks to new technologies the scholars are 
enabled to compare languages, cultures and social 

structures of a considerate number of countries 
increasing scientific value of the research. However, 
one can’t but accept the fundamental ideas 
of the language researchers of the past who built 
the basement for the theories that are actively being 
developed by modern linguistics.
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Ситняк Р. М. ЕВОЛЮЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ СЛІВ  
ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН

У статті виявлені погляди європейських мовознавців ХІХ–ХХІ століття щодо причин і закономір-
ностей зміни лексичного значення словами різних мов. Приділено увагу лінгвістичним та екстралінг-
вістичним чинникам, які «ініціюють» та скеровують семантичні зміни певними шляхами. Окреслено 
основні погляди мовознавців минулого на питання зрушень у лексичному значенні та їхню значущість 
для сучасних лінгвістичних досліджень.

Більшість соціальних і культурних змін, які відбуваються в різних соціальних середовищах, мають 
подібні характеристики, що неминуче впливає на схожість у зміні значення слів. Психологія людини не 
може розвиватися окремо від змін середовища, в якому знаходиться ця людина.

Однією з найцікавіших проблем мовознавства є проблема виявлення та класифікації факторів, що 
спричинюють зміни у значеннях слів. Немає сумніву, що з розвитком суспільства сфери людської діяль-
ності постійно розширюються та урізноманітнюються. Внаслідок цього процесу словниковий запас 
також постійно змінюється. Але кількість лексичних одиниць у будь-якій мові не може задовольнити 
кількість нових понять, які нам постачає сучасне життя. Тому набуття нових значень однією лексич-
ною одиницею є дуже важливим і, без сумніву, перспективним способом розвитку мови. Зважаючи на 
це, семасіологія як наука становить значний інтерес для тих, хто вивчає мову. Але зміна значень слів 
- це давно відомий факт, тому необхідно перейти від простого викладу цього явища на різних мовах 
до вивчення причин і пошуку певних закономірностей у цьому процесі.

Універсальні закони семантичних змін, які, безсумнівно, значно полегшили би дослідження в такій 
сфері, як компаративізм, привернули увагу майже всіх науковців, оскільки ці зміни походять від порів-
няння багатьох мовних систем, кожна з яких вважається більш-менш добре вивченою. Внаслідок цього 
з’являються нові твердження, що містять нові знання, котрі враховують семасіологічні дослідницькі 
роботи попередніх поколінь лінгвістів, додаючи нові ідеї та використовуючи сучасні технології задля 
отримання нових, більш точних  результатів.

Ключові слова: семантичне значення, лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники, індивідуальна 
та колективна психологія, соціальне оточення, закономірність семантичних змін, семантична рекон-
струкція.
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КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ  
У ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ

У статті описуються терміни «концепт», «поняття», «значення» у їх взаємозв’язку 
та взаємодії. Проведений аналіз показав, що концепт − складна оперативна одиниця пам’яті, 
що утворюється у свідомості мовця, відображаючи основні національні уявлення про навко-
лишній світ. Основними ознаками концепту є передача і збереження знань, неізольованість, 
цілісність, креативність, абстрактність, ментальність, емоційність та інші.

Поняття є основною складовою концепту, яке у пізнанні окремих людей, узагальнених 
і національних колективів «обростає» різними смислами (асоціаціями та інтерпретаціями) 
під впливом різних факторів: національних, культурних, релігійних, ідеологічних, індивідуаль-
ного досвіду. Воно характеризується нечіткістю визначення, хоча й має чітке ядро, завдяки 
якому забезпечується значення понять і взаємодія між ними та нечітка периферія.

Значення – певні взаємодіючі процеси, які допомагають встановити відповідності між 
сприйманою індивідом словоформою, соціально визнаним значенням слова й тим, що завдяки 
йому «висвічується» в індивідуальній картині світу на різних рівнях усвідомленості у вигляді 
різноманітних продуктів переробки перцептивного, когнітивного й ефектного досвіду.

Терміни «концепт», «поняття», «значення» мають різне змістове наповнення, хоч 
і є щільно взаємопов’язаними: поняття − універсальна логічна категорія, яка передається 
словом або сталим словосполученням; концепт – національно-специфічне ментальне утво-
рення, яке маніфестується у мові засобами лексичного, морфемного, фразеологічного та син-
таксичного мовних страту мів; значення − одиниця семантичної системи, яка своїми семами 
передає певні ознаки, що формують концепт.

Ключові слова: мова, мислення, концепт, поняття, значення.

Постановка проблеми. На новому витку спі-
ралі, якою рухається у своєму розвитку гумані-
тарна наука, лінгвістична думка зіткнулася з дис-
кусійним питанням співвідношення концепту, 
поняття і значення. Це значною мірою зумовлене 
тим, що концепт, як складний мовно-культурний 
феномен, перебуває в тісних взаємозв’язках із 
поняттям та значенням, які потребують пояснення 
в кожному окремому випадку.

Аналіз досліджень. Сьогодні існує велика кіль-
кість праць, присвячених дослідженню взаємодії 
та розмежуванні термінів «концепт», «поняття» 
і «значення» як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених: Дж. Лакофф, М. Тернер, Дж. Фоконьє, 
А. Бабушкін, В. Маслова, М. Нікітін, О. Селіва-
нова тощо.

Метою нашої статті є визначення спільних 
і відмінних рис термінів «концепт», «поняття» 
і «значення».

Предметом дослідження виступають катего-
ріальні відмінності термінів «концепт», «поняття» 
і «значення».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У лінгвістичній літературі концепт розгляда-
ється як універсальна сутність, що формується 
у свідомості на базі безпосередньо чуттєвого 
досвіду, безпосередніх операцій людини з пред-
метами (З. Попова, Й. Стернін), як логічна кате-
горія, через яку культура входить у ментальний 
світ людини (Ю. Степанов, Р. Павіленіс та ін.), 
і як основна експресивна одиниця національного 
менталітету (В. Колесов), і як поняття практичної 
філософії (Н. Арутюнова), і як багатомірне утво-
рення (В. Карасик, С. Ляпін та ін.), і як ментальна 
одиниця оперативної свідомості та глобальна 
мисленнєва одиниця, що представляє предмет 
реального чи ідеального світу та вербально збе-
рігається у пам’яті носіїв мови (О. Кубрякова, 
З. Попова, Й. Стернін, О. Бабушкін, О. Селіва-
нова, Л. Лисиченко та ін.), і як «алгебраїчне» вира-
ження значення, яким володіють мовці у писем-
ному й усному мовленні ( Д. Лихачев ) тощо.

Концепти «виникають унаслідок взаємодії 
різних факторів, таких як національна традиція, 
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фольклор, релігія, ідеологія, життєвий досвід, 
зразки мистецтва, відчуття і система ціннос-
тей» [2, с. 3], із значення слова, і є результатом 
зіткнення словникового значення слова з особис-
тим і народним досвідом людини.

Функціональними особливостях концепту 
є «постійність існування, тобто розвиток семан-
тики слова з розгортанням внутрішньої форми до 
логічної межі (символ, міф); художня образність; 
збереження семантичного синкретизму значень 
кореня як семантичного інваріанта всієї слово-
твірної моделі входження в систему ідеальних 
компонентів культури; загальнообов’язковість 
для всіх, хто усвідомлює свою належність до цієї 
культури» [10, с. 35].

Концепт як об’єкт лінгвістичних досліджень 
має вербальне вираження, до якого відносять ети-
мологію слів, синоніми, антоніми, типові синтак-
сичні позиції, контексти вживання (семантичні 
комплекси), семантичні поля, оцінки, образні асо-
ціації, метафорику, фразеологію, мовні шаблони, 
паремію, афористику, суб’єктивні дефініції, 
висловлювання, тексти й сукупності текстів.

Концепт як одиницю ментальної свідомості 
часто асоціюють із поняттям та значенням слова.

Що стосується розмежування чи взаємозаміни 
термінів «концепт» і «поняття» у мовознавчих 
просторах, то тут також спостерігається різнобій 
думок. Так А. Бабушкін говорить про тотожність 
цих термінів, стверджуючи, що поняття є логічно 
конструйованим концептом, позбавленим образ-
ності, яке практично витіснене із наукового обігу: 
«Сьогодні мовознавство майже не оперує термі-
ном «поняття» в його класичному значенні і надає 
перевагу розмовам про мисленнєві конструкти, 
які називаються концептами» [4, с. 14].

Ю. Степанов вважає, що концепт і поняття – 
явища одного порядку, оскільки мають однакову 
внутрішню форму, і зазначає, що «концепт можна 
визначити як поняття, але поняття розширене 
в результаті всієї сучасної наукової ситуації» 
[16, с. 33].

Проте більшість науковців вважають, що ці 
терміни не тотожні, хоча і дещо схожі. Передусім 
вони є термінами різних наук: поняття – це пред-
мет наукової логіки, опис найбільш загальних 
і суттєвих ознак предмета, а концепт є терміном 
математичної логіки, культурології, лінгвістики. 
Поняття – це одиниця семантичного простору 
логосфери, елемент упорядкованої сукупності 
значень конкретної мови.

Концепти відрізняються від поняття склад-
ністю структури і ступенем їх суб’єктивного 

значення для кожної окремої людини. Однією 
з найголовніших властивостей концепту є його 
амбівалентна структура [1, с. 156]. А поняттю при-
таманна моноаспектна будова, оскільки поняття – 
це набір необхідних і достатніх суттєвих ознак, 
які відповідають вимогам істини і позбавлені 
будь-якого емоційно-оцінкового змісту за рахунок 
його абстрагування від нашого предметно-чут-
тєво досвіду [1, с. 152]. Поняття – це частина кон-
цепту, його ядро, сукупність інтегральних і дифе-
ренційних ознак у низці понять одного класу.

Але концепт – це не поняття, це «мислиннєве 
утворення, яке замінює у процесі мислення неви-
значену кількість предметів того самого роду» 
[3, с. 270]. І концептами можуть бути не всі 
поняття, а лише найскладніші і найважливіші з них 
[12, с. 26]. Відмінність концепту від поняття в тому, 
що концепт вміщує у собі ознаки, які заповню-
ються в певному мовному колективі знанням про 
даний об’єкт у всіх його зв’язках і співвідношен-
нях. Поняття ж складається із узагальнених ознак 
об’єкта, найважливіших, суттєвих, необхідних.

В. Зусман переконаний: у концепт входить 
потенційна суб’єктивність, а це протиставля-
ється власне поняттю. Концепту властиві дина-
міка і стабільність, що й робить концепт гнуч-
кою та універсальною структурою [8, с. 3–6]. 
А поняття, на думку В. Дем’янкова, це те, про що 
люди домовляються, погоджуючись з умовністю 
його меж. Концепт існує поза домовленістю. 
Поняття створюються у мові для того, щоб «мати 
спільну мову» для обговорення проблеми, а кон-
цепти реконструюють у певний ступінь «(не)пев-
ності» [6, с. 44–46]. У понятті відбиваються най-
більш загальні, суттєві, логічні ознаки предмета 
чи явища, а в концепті – суттєві ознаки в їх сис-
темній організації.

Досить чітку диференціацію «поняття» і «кон-
цепту» подає В. Маслова: «Якщо поняття – це 
сукупність пізнаних істотних ознак об’єкта, то 
концепт – ментальне національно-специфічне 
утворення, планом змісту якого є вся сукупність 
знань про цей об’єкт, а планом вираження – сукуп-
ність мовних засобів (лексичних, фразеологічних, 
пареміологічних та ін.)» [12, с. 27].

Поняття є основною складовою частиною 
концепту, яке у пізнанні окремих людей, узагаль-
нених і національних колективів «обростає» різ-
ними смислами (асоціаціями та інтерпретаціями) 
під впливом різних факторів: національних, куль-
турних, релігійних, ідеологічних, індивідуаль-
ного досвіду. Воно характеризується нечіткістю 
визначення, хоча й має чітке ядро, завдяки якому  
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забезпечується значення понять і взаємодія між 
ними та нечітка периферія.

Підсумовуючи вище сказане, можна дійти 
висновку: «концепт» і «поняття» не мають у мові 
однакової внутрішньої форми, а в науці вони 
виступають як чітко розмежовані синоніми׃

1. Поняття – те, про що люди домовляються, 
що конструюють, аби «мати спільну мову», а кон-
цепти – самостійні одиниці, які реконструюються 
людьми з певним ступенем (не)певності.

2. Концепт – не поняття, а сутність поняття, 
це сутність у своїх формах – в образі, в понятті 
і в символі. Концепт – ментальний генотип, атом 
генної пам’яті, і архетип, і першообраз.

3. Поняття пов’язане з раціональним розу-
мінням, а концепт – похідне духу розуму, яке 
по-творчому передає зміст.

Щодо зв’язку концепту і значення, то деякі 
лінгвісти ототожнюють ці поняття, зводячи 
дефініцію першого до семного набору в семан-
тичній структурі слова. Так, С. Воркачев роз-
глядає концепт як культурно-маркований вер-
балізований зміст, представлений у плані 
вираження низкою своїх мовних реалізацій, 
які утворюють відповідну лексику – семантич-
них ознак. По-перше, це семи, спільні для всіх 
його мовних реалізацій, що «cкріплюють» лек-
сико-семантичну парадигму й утворюють його 
понятійну або прототипну основу. По-друге, це 
семантичні ознаки, позначені лінгвокультур-
ною, етносемантичною специфікою і пов’язані 
з ментальністю носіїв мови або з ментальністю 
національної мовної особистості [5, с. 51].

Цієї думки дотримується і російський мовоз-
навець М. Нікітін, який пов’язує концепт зі зна-
ченням, «оскільки значення – ті самі поняття, вони 
зберігають все, що належить поняттям – їх зміст, 
структуру, системні зв’язки тощо» [13, с. 89].  
Але, вчений водночас зауважує, що значення 
відрізняється від концепту «залежністю від 
знаку».

Зауважимо, що співвідношення між значенням 
і концептом має складний характер, бо в лінгвіс-
тиці, на жаль, відсутнє єдине тлумачення терміна 
«значення».

Для дослідників Л. Ельконіної та Б. Елько-
ніна значення є не річчю, а актом – «поворо-
том» речей, їхнім перетворенням внаслідок пев-
ного способу бачення світу. Значення, як спосіб 
бачення, являє собою ідеальну дію: іменем такої 
дії є знак, завдяки якому дія ізолюється, збері-
гається, уявляється поза реальними обставинами 
[17, с. 64–65].

Дж. Лакофф і М. Тернер пояснюють природу 
значення як абсолютно незалежну від людської 
особистості. Вони стверджують, що значення 
базується на стані речей в об’єктивній реаль-
ності, і тому значенням висловлювання має бути 
реальність, якої воно стосується [19, с. 91–107].

Дж. Фоконьє розглядає значення як таке, за 
яким стоять складні когнітивні операції, які 
не можуть бути безпосередньо передані мов-
ними формами. Це свідчення того, що мова 
дає «ключі» для когнітивного конструювання, 
успішність нормування якими забезпечується 
ситуацією і контекстом [18].

Значення − процес, «множина взаємодію-
чих процесів, за допомогою яких досягається 
встановлення відповідності між сприйманою 
індивідом словоформою, соціально визна-
ним значенням слова й тим, що завдяки йому 
«висвічується» в індивідуальній картині світу 
на різних рівнях усвідомленості у вигляді різ-
номанітних продуктів переробки перцептив-
ного, когнітивного й ефектного досвіду, так чи 
інакше пов’язаного і зі словом, і з позначуваним 
об’єктом, і з поточною ситуацією, в яку вклю-
чений об’єкт» [7, с. 26–41]. А концепти як еле-
менти пізнання повністю самостійні стосовно 
мови, оскільки концепт існує не для самого 
слова, а для кожного основного (словникового) 
значення слова окремо. Люди володіють словами 
на рівні переданих ними смислів, а саме концеп-
тів. Концепт не лише виникає із значення слова, 
а і є «результатом зіткнення словникового зна-
чення слова з особистим і народним досвідом 
людини» [11, с. 4].

Згідно із протилежними поглядами, концепт 
і значення є одиницями різного статусу: зна-
чення є мовною сутністю, а концепт – психомен-
тальною. З. Попова і Й. Стернін наголошують, 
що «концепт – одиниця концептосфери, зна-
чення – одиниця семантичної системи, семан-
тичного простору мови. Значення своїми систем-
ними семами передає певні ознаки, що формують 
концепт, але це лише частина смислового змісту 
концепту» [14, с. 59].

Значення – це не самостійна одиниця, яка 
є мисленнєво-кодованою інформаційною струк-
турою у природних мовах й існує у мовній 
свідомості. Значення слова реалізується через 
включення його до концепту, оскільки мовна 
семантика (значення слова) є частиною семан-
тики концепту. Значенням слова є концепт, 
а концепти, будучи одиницями людської мен-
тальності, представлені в конкретному мис-
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леннєвому акті, протиставляються лексичним 
поняттям і значенням. Поняття ж не зводяться 
лише до дефініції.

Висновки. Викладене дозволяє зробити 
висновок про те, що терміни «концепт», 

«поняття», «значення» – різні сутності: концепт 
ширше за значення, а поняття – вужче, а отже, 
воно вужче і за концепт. Значення передають не 
всі наші знання, основна частина їх міститься 
в нашому пізнанні у вигляді концептів.
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Frasyniuk N. I. CONCEPT, NOTION, MEANING IN THEIR RELATIOSHIP AND INTERACTION
The article deals with the terms “concept”, “notion”, “meaning” in their relationship and interaction. 

The analysis showed that the concept is a complex operative unit of memory, which is formed in the mind 
of the speaker, reflecting the basic national ideas about the world around him. The main features of the concept 
are transmission and preservation of knowledge, isolation, integrity, creativity, abstractness, mentality, 
emotionality and others.

The notion is the main component of the concept, which has different meanings (associations 
and interpretations) in the knowledge of individuals, generalized and national groups due to the various 
factors of national, cultural, religious, ideological, individual experience. It is characterized by a vague 
definition, although it has a clear core, which ensures the meaning of concepts and the interaction between 
them and fuzzy periphery.

Meaning is interacting processes that help to establish correspondences between a perceived word form, 
socially recognized meaning of a word and the fact that it “highlights” in the individual picture of the world 
at different levels of awareness in the form of various products of perceptual, cognitive and effective experience.

The terms “concept”, “notion”, “meaning” have different meanings, although they are closely interrelated: 
the concept is a universal logical category, which is transmitted by a word or a constant phrase; concept – 
a national-specific mental formation, which is manifested in the language by means of lexical, morphemic, 
phraseological and syntactic language strata; meaning is a unit of the semantic system, which with its semas 
conveys certain features that form a concept.

Key words: language, concept, notion, meaning, interaction.
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VERBALIZATION OF CONCEPT “MORALITY”  
IN THE MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE

The article deals with the analysis of the means of verbalization of the concept “morality” in 
the Azerbaijani language. At both the conceptual and lexico-semantic levels, “morality” is asso-
ciated with “behavior”. The basic word representing this concept in the Azerbaijani language is 
the word əxlaq. In the semantic structure of this word, as the basic nominative, the meaning “behav-
iour” is determined. However, most often in the consciousness of modern Azerbaijanis, this word is 
associated with morality and decency. Accordingly, the word əxlaq is most often used in the sense 
of “morality” or “decency”. In fact, in Azerbaijani language this term and the corresponding behav-
ior are never perceived neutrally. The word əxlaq is already comprehended by native speakers in any 
speaking situation as the signal of high morality and responsibilities for personal behavior but not 
as the designation of behavior at all. For comparison it can be stated that the examined definition in 
D. N. Ushakov’s Dictionary – “a set of norms determining a person’s behavior” – does not possess 
such a meaning. Consistency of lexico-semantical paradigms play a supreme role here, since the syn-
onyms like antonyms split the concept into lexical components. This takes place through differential 
features which not only distinguish words in a synonymous line ensuring their value, but also submits 
a detailed insight into a concept. The case of the lexical paradigm examined by us enabled us to 
understand that morality for the Azerbaijani people is not least connected to decency in appearance. 
As for the most decent state in outer look, it includes not only clothing but also manners. Decency 
assumes even the specifics of gestures and movements. We can show an example of palm movement 
for closing mouth which is typical for women. According to decency rules, an Azerbaijani woman is 
not permitted to give a hand to a man or raise eyes while talking. In that way, even superficial meth-
ods of analysis on verbalization of the concept “morality” in the Azerbaijani language approve that 
it has in itself a frame-based nature and covers not only linguistic but also paralinguistic elements.

Key words: concept, morality, Azerbaijani language, domain, lexical meaning, lexical paradigm.

Introduction. In the modern linguistics 
of Azerbaijani language, a special importance is 
given to analysis, allowing to clarify the peculiarities 
of ethnomental overview of notions at a certain level. 
In the current article, the lexico-semantical groups that 
reflect the Azerbaijani people’s idea of morality are 
in the center of our attention. Of course, the concept 
‘morality’ is not verbalized only in these words. 
The conceptual content is introduced in the national 
phraseology, proverbs and sayings, oral folk arts 
and even in contemporary texts. But the corresponding 
lexico-semantical group, first of all, provides 
an insight into the boundaries of the conceptual field. 
A significative with a lexical meaning should not be 
compared to a concept, nevertheless the necessary 
domain can conceptually be designated.

Discussion. The main lexeme which defines 
“morality” in the Azerbaijani language is the word 
“əxlaq”. This word originates from Arabic language. 
In the dictionary containing Arabic and Persian words 

that are used in Azerbaijani language, the word əxlaq is 
not fixed, but the word “əxlaqi”, a derivative adjective 
with the meaning of “peculiar behavior related with 
a person’s character” is introduced [6, p. 200]. Our 
conception of behavior is certainly associated with 
conceptions of morality, but conceptually they are 
not the same things. For example, in the Dictionary 
of D. N. Ushakov, the term morality has three 
definitions. The first is defined as “a set of norms 
determining the behavior of people” [2, p. 120]. 
The second – “the very behavior of a person”. The 
third is “moral characteristics” [2, p. 120]. The first 
and the third meanings, in our opinion, are difficult 
to differentiate, because if a person’s behavior rests 
upon the norms, then this person is consequently 
moral one. But if it is not compatible with the norms, 
this state and behavior is defined with the same terms 
only by adding negative affixes: immoral, amoral. 
Typically, the second meaning, which is defined 
as “the very behavior of a person”, that is beyond 
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the valuation of qualities within the scale of morality, 
an illustration is developed just having a relation with 
behavior valuation: a person with high morality” 
[2, p. 120].

The semantic structure of the word əxlaq in 
the Explanatory dictionary of Azerbaijani language 
is idenfied as follows: “ƏXLAQ 1. İnsanın mənəvi 
keyfiyyətini, əhvali-ruhiyyəsini müəyyən edən etik 
normalar, mənəviyyat. 2. İnsanın yaşadığı cəmiyyət 
və onu təşkil edən üzvləri ilə rəftarı və özünü aparma 
qaydası” [4, p. 75]. The given statements can be 
translated into English as follows: “1. morality, set 
of ethic norms determining a person’s moral quality 
and spirit (mood). 2. a person’s attitude towards 
the society in which he lives in, and the members 
forming it, as well as his behavior”. As seen, 
an idea of ethics immediately appears here, which is 
associated with high qualities and high morality in our 
perception. In fact, in Azerbaijani language this term 
and the corresponding behavior are never perceived 
neutrally. The word əxlaq is already comprehended by 
native speakers in any speaking situation as the signal 
of high morality and responsibilities for personal 
behavior but not as the designation of behavior at all. 
For comparison it can be stated that the examined 
definition in D. N. Ushakov’s Dictionary – “a set 
of norms determining a person’s behavior” – does not 
possess such a meaning.

For example, the norms can be anyhow and not 
always are characterized by high morality.

In the new “Dictionary of Synonyms of Azerbaijani 
language”, the words like ‘ayağısürüşkən, etika, 
mənəviyyat, tərbiyə’ are introduced at the entry for 
əxlaq [5, p. 118]. The lexemes etika, mənəviyyat 
and tərbiyə do not provoke objections. The first one 
is an equivalent to the Russian term этика (ethics) 
and has a direct meaning of ‘norms of behavior’. The 
second one means “morality”, “spirituality”. And 
the third – “upbringing”. As for the first word in this 
line, it does not match with its integral characteristics 
at all. The dictionary does not explain the meaning 
of the word ayağısürüşkən, though, by etika it is 
stated in parenthesis that these are moral norms, by 
mənəviyyat – high morality, by tərbiyə – excellent 
morality (gözəl əxlaq). The term ayağısürüşkən 
in Azerbaijani language means “a woman with 
low morality”, “streetwalker”, “a woman who 
can easily cheat her husband”. In the four-volume 
azerbaijani-russian dictionary, the entry for this 
term has an extremely expressive character: 
“AYAĞISÜRÜŞKƏN spok. 1. Adj. lustful, dissolute, 
lecherous (a woman with low morality); 2. n. rake, 
libertine” [3, p. 85].

For us, the clarification note in parenthesis is 
absolutely unnecessary. Only a woman can be lustful, 
dissolute and lecherous, herewith telling “a woman 
with a lower behavior” will reduce expressiveness. 
Nevertheless, it seems there is a difference between 
the notions ‘lustful’ or ‘dissolute’ and “a woman with 
poor behavior’. The Azerbaijani people typically 
relate ‘ayağısürüşkən’ to a woman who can easily 
fall in love and is amative, but not necessarily 
lustful. In MAC, (Малый академический словарь) 
the definition of the term lustful is defined as “full 
of lust”, and lust as “sexual appetite or desire” 
[1, p. 341]. The words lust and lustful designate really 
very strong feelings and hardly match with the notion 
of “a woman with low behavior”.

Our mission does not include the analysis of lexical 
entries from Azerbaijani-Russian dictionaries.  
It is absolutely strange how this term was presented 
at the entry for the word əxlaq. It cannot be a result 
of simple inattention. As for logics, it is difficult to 
catch it here. The point is that the term ayağısürüşkən 
has an opposite meaning that is “immorality”.

The words mənəviyyat and tərbiyə attract attention 
in the Dictionary of Synonyms. As stated before, 
the first one is defined as “high morality” and the last 
as “excellent morality”. In fact, the Azerbaijani word 
tərbiyə in its basic nominative meaning has 
the definition of nothing else but “воспитаниe” 
(upbringing). It seems that the compilers 
of the dictionary meant “excellent behavior” as 
a synonym to the concept “morality”, not vice versa, 
i.e. not “upbringing” as “excellent morality”. As 
for the word “mənəviyyat”, it is used, as a rule, in 
the meaning of “spirituality” or “morality”.

In the Azerbaijani language, the conception 
of “morality” is not realized only in the context 
where one of the following words is present: əxlaq, 
mənəviyyat, tərbiyə. The conception of morality, for 
instance, is widely introduced in the Azerbaijani 
phraseology. For example, in the system of notions 
on the Azerbaijani moralities, mental phenomena 
occupy a large space, which are designated through 
the lexeme abır. Regarding the usage frequency, 
not any synonymous word is able to compete with 
the term abır and paradigms formed through it. The 
heaviest insult for the Azerbaijani people is considered 
to be the expression abırsız, that is ‘a person lacking 
the feeling associated with abır’. In the Azerbaijani-
russian dictionary, the basic nominative meaning 
of this word is defined as “appearance, outer look. 
The second is – as “shame”, and third is – “disgrace” 
[3, p. 35]. To our viewpoint, in the contemporary 
Azerbaijani language, the main definition of this 
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word is “decency”. Exactly this meaning is found out 
in the structure of the most widespread fixed word 
combinations and phraseological units. Besides, 
the word abır itself is mostly used in the sense 
of “decency”. The definition of “shame” is not 
commonly associated with the word abır, but rather 
with its derivative abırsız – shameless.

In the Azerbaijani-Russian phraseological dictio-
nary by A. A. Orujov, a whole series of phraseo- 
logisms, combined with the word abır, is identified. 
In this minor dictionary, there are 25 phraseological 
units in combination with this term [7, p. 33–34]. The 
analysis of these expressions allows us to imagine 
which place the conception of “decency” occupies in 
the viewpoint of the Azerbaijani nation. In general, 
the rules of decency were and are given great 
importance to in the Islamic, as much as Caucasian 
value system. If, for example, we try to draw 
the frames of “decency”, it seems, we will also have 
to speak about the appearance of people, both men 
and women. Conceptions of walking, table manners, 
speaking, laughing and etc. have also relations to it. 
For instance, Muslim and Caucasian gravity, proud 
bearing, slow walking, silent and measured speech 
are depicted in fiction and cinematography not seldom 
even in a comical way. An outer look is exactly 
what is chiefly associated with morality of a person. 
Apparently, that is the reason why the first definition 
of the term abır is identified as “appearance, outer 
look”. However, there is a moment which is important 
to pay attention to. So, the word abır in the sense 
of “appearance” is primarily associated with the loss 
of decency in clothing and outer look. The conception 
of “indecency” forms, as if, a presupposition 
of the word abır in the sense of “outer look”. The 
word abır, as a rule, in this meaning is, therefore, 
encountered in the expressions bu abır or bu abırda 
which express blame, reproach, the interpretation 
of which is “what kind of an appearance is it?”. 
Furthermore, the concept “decency” bears more 
general meaning in comparison with the concept 
“decency in outer look” or metonymy just “outer look”. 
All the stated arguments give grounds to consider 
that the basic nominative meaning of the Azerbaijani 
word abır is exactly “decency”. We can even suppose 
that idea of “decency” and the notion “decency” 
occupies an important place in the structure 

of the conception “morality”. In this connection 
there is a confusion about the fact that the word abır 
is not introduced at the entry regarding the lexeme 
əxlaq in the synonyms dictionary. Thus available 
dictionaries do not always provide a holistic view 
about the character of verbalization of the concept 
“morality” in Azerbaijani language. Of course, any 
concept is verbalized not only by means of lexical 
units. Phraseological and paremiological units, as well 
as, folklore texts are playing a big part in revealing 
conceptual content. However, the system of lexico-
grammatical units having a direct association with one 
or another concept which occupies an important place 
in the nation’s viewpoint, first of all, is represented on 
the level of detail.

Conclusions. Consistency of lexico-semantical 
paradigms play a supreme role here, since 
the synonyms like antonyms split the concept 
into lexical components. This takes place through 
differential features which not only distinguish words 
in a synonymous line ensuring their value, but also 
submits a detailed insight into a concept. The case 
of the lexical paradigm examined by us enabled us 
to understand that morality for the Azerbaijani people 
is not least connected to decency in appearance. As 
for the most decent state in outer look, it includes not 
only clothing but also manners. Decency assumes 
even the specifics of gestures and movements. We 
can show an example of palm movement for closing 
mouth which is typical for women. According to 
decency rules, an Azerbaijani woman is not permitted 
to give a hand to a man or raise eyes while talking. 
In that way, even superficial methods of analysis 
on verbalization of the concept “morality” in 
the Azerbaijani language approve that it has in itself 
a frame-based nature and covers not only linguistic 
but also paralinguistic elements. In other words, 
the culture-historical nature of the concepts about 
morality is reflected in the language. Since the concept 
“morality” bears a comprehensive character 
and covers factually all spheres of popular life, it 
would be naïve to expect its thorough and detailed 
study in separate researches. Nevertheless, separate 
researches, in a systematic and integrated way, can 
totally study the conceptual content of “morality” in 
semantic spheres that analyze the basic lexemes from 
the point of view of paradigmatics and syntagmatics.
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Шукурлу Савад. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬ»  
У СУЧАСНІЙ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена аналізу засобів вербалізації поняття «мораль» в азербайджанській мові.  
І на концептуальному, і на лексико-семантичному рівнях «мораль» асоціюється з «поведінкою». Осно-
вним словом, що представляє це поняття в азербайджанській мові, є слово əxlaq. У семантичній струк-
турі цього слова як основного номінативу визначається значення «поведінка». Однак найчастіше у сві-
домості сучасних азербайджанців це слово асоціюється з мораллю й порядністю. Відповідно, слово 
əxlaq найчастіше вживається в значенні «мораль» або «порядність». Насправді в азербайджанській 
мові цей термін і відповідна поведінка ніколи не сприймаються нейтрально. Слово əxlaq уже сприй-
мається носіями мови в будь-якій мовленнєвій ситуації як сигнал високої моральності та відповідаль-
ності за особисту поведінку, але не як позначення поведінки загалом. Для порівняння можна сказати, 
що розглянуте визначення в Словнику Д. Н. Ушакова – «сукупність норм, що визначають поведінку 
людини», – не має такого значення. Послідовність лексико-семантичних парадигм відіграє тут най-
вищу роль, оскільки такі синоніми, як й антоніми, розбивають поняття на лексичні компоненти.  
Це відбувається завдяки різним ознакам, які не лише розрізняють слова в синонімічному рядку, забез-
печуючи їх значення, а й надають детальне розуміння поняття. Випадок розглянутої нами лексич-
ної парадигми дав нам змогу зрозуміти, що мораль азербайджанського народу не в останню чергу 
пов’язана з порядністю в зовнішності. Що стосується найбільш пристойного зовнішнього вигляду, 
він включає не тільки одяг, а й манери. Порядність передбачає навіть специфіку жестів і рухів.  
Ми можемо показати приклад руху долоні для закриття рота, що характерно для жінок. Згідно з пра-
вилами пристойності, азербайджанці не дозволяється подавати руку чоловікові або піднімати очі під 
час розмови. Таким чином, навіть поверхові методи аналізу вербалізації поняття «мораль» в азербай-
джанській мові підтверджують, що воно має кадровий характер та охоплює не лише лінгвістичні, 
а й паралінгвістичні елементи.

Ключові слова: поняття, мораль, азербайджанська мова, предметна галузь, лексичне значення, 
лексична парадигма.
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ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ 
УКРАЇНСЬКОЮ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ КОНТРАКТУ)

Стаття присвячена проблемі дослідження лексичних особливостей та труднощів пере-
кладу юридичних текстів узагалі й економічного контракту зокрема. Інтенсивний розвиток 
міжнародних економічних відносин, співпраця комерційних структур різних держав потре-
бують допомоги з боку висококваліфікованих спеціалістів, їхньої участі у складанні доку-
ментації, тому переклад текстів економіко-правового характеру є нагальним завданням 
сучасного перекладознавства. У галузі комерції максимально точний, коректно виконаний 
переклад є особливо важливим, бо від нього можуть залежати умови праці та перспективи 
розвитку цілих компаній і країн. У наш час особливості перекладу контрактів усе частіше 
привертають увагу дослідників. Актуальність питань порівняльного аналізу мов у цій сфері, 
а також вивчення методології та техніки перекладу текстів зумовлені значними змінами, 
що відбуваються останнім часом у сфері економічних та соціально-політичних відносин між 
державами. Контракт є особливим видом юридичного документа. Його специфіка полягає 
в тому, що він функціонує у двох сферах: юридичній (у ній відображені норми господарчого 
права окремої країни) і економічній (вони описують та реґламентують характер комер-
ційної діяльності конкретної компанії). Мова контрактів характеризується вузькоспеціа-
лізованим характером лексичного складу, який охоплює широкий спектр галузей і напрямів.  
Під час перекладу юридичної та комерційної документації варто брати до уваги наявну різ-
ницю в законодавствах різних країн. Перекладачі, які працюють у сфері економіко-правових 
відносин, стикаються із проблемою коректної передачі змісту документів у разі перекладу 
з однієї мови іншою, через що виникає необхідність у перекладацьких трансформаціях, особ-
ливо лексичних, оскільки мова права характеризується певним термінологічним наповненням. 
Під час перекладу контрактів перекладачі стикаються зі значними лексичними та грама-
тичними труднощами: неправильним використанням термінів, дієприкметникових зворотів, 
неправильним порядком слів у реченні, неправильним використанням числівників та відмінків. 
Рівнозначність формулювань у документах обома мовами вкрай важлива, оскільки від цього 
залежить можливість ділового співробітництва. Перекладач, окрім знання мов, повинен 
ще розбиратися у правових, юридичних та фінансових тонкощах щонайменше двох країн. 
У зв’язку із цим переклад контрактів є дуже складним завданням.

Ключові слова: адекватність перекладу, еквівалентність, термінологічне наповнення, 
лексичні труднощі, граматичні труднощі, лексичні трансформації.

Постановка проблеми. Переклад докумен-
тів фізичних та юридичних осіб можна схарак-
теризувати як переклад текстів, що належать до 
галузі права і використовуються для обміну юри-
дичною інформацією між людьми, що говорять 
різними мовами. Оскільки право є предметною 
галуззю, пов’язаною із соціально-політичними 
та культурними особливостями країни, юридич-
ний переклад правових документів являє собою 

непросте завдання, оскільки вважається одним із 
найскладніших видів перетворення тексту в сере-
довищі перекладачів, тому що для адекватної 
передачі юридичної інформації мова юридичного 
перекладу повинна бути особливо точною, ясною 
і достовірною [1, c. 282].

Як відомо, спеціалізовані переклади є най-
складнішими і мають свої характерні особливості. 
Було б помилкою вважати, що для успішного 
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перекладу досить досконало освоїти терміноло-
гію і правила оформлення подібного виду текстів. 
Насправді виявляється, що цього мало. На при-
кладі юридичного перекладу правових документів 
можна абсолютно точно стверджувати, що необ-
хідно ще й добре розбиратися в політичних, еконо-
мічних та соціокультурних реаліях країн, мовами 
яких складені відповідні документи. Наприклад, 
перекладач, який працює з юридичною терміно-
логією, легко перекладе такі терміни та терміно-
логічні словосполучення, як complaint – скарга, 
позов, порушення кримінальної справи, complaint 
of discrimination – скарга на дискримінацію, plain-
tiff in attendance – позивач, присутній під час роз-
гляду справи, legal suit – судовий процес, remedy – 
засіб правового / судового захисту, proceeding in 
appeal – провадження за апеляцією, competent 
jurisdiction – належна юрисдикція [2; 11]. Але коли 
йдеться про терміни та термінологічні словоспо-
лучення, які позначають реалії, що непритаманні 
російськомовній чи україномовній юридичній 
практиці, наприклад sensibility training, то вони 
потребують не тільки перекладу, але й ще пере-
кладацького коментаря. Так, наприклад, sensibil-
ity training – це термінологічне словосполучення, 
що означає навички поліцейських або психологів 
спілкуватися з різними групами людей у кризових 
ситуаціях (ведення переговорів із терористами, 
опитування потерпілих, які перебувають у стані 
психологічної травми) [3, c. 7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Саме через такі особливості переклад правових 
документів сьогодні все частіше привертає увагу 
таких дослідників, як: В. В. Алімов, М. Г. Гамза-
тов, Г. В. Томпсон, С. В. Власенко, І. С. Алексєєва, 
Л. К. Латишев, О. Г. Скворцов, інших. Основні 
труднощі під час перекладу зазвичай виникають 
у зв’язку з інтерпретацією професійної юридич-
ної термінології. І. С. Алексєєва зазначає, що 
«юридичний текст має риси схожості як із науко-
вим текстом, так і з текстом інструкції, оскільки 
виконує як пізнавальні функції, так і функції 
припису. Спираючись на види інформації, які 
містяться в юридичному тексті, І. С. Алексєєва 
виділяє значущі для перекладу особливості юри-
дичного тексту: юридичний текст передає, голо-
вним чином, когнітивну інформацію, тобто разом 
зі специфічними стандартними термінами в юри-
дичному тексті існує тавтологічна когезія, коли 
в кожній наступній фразі повторюється той самий 
іменник, тобто іменник у кожному наступному 
реченні не змінюється і не замінюється контек-
стуальними синонімами. А об’єктивність подачі 

інформації забезпечується також «переважанням 
абсолютного теперішнього часу дієслова та пасив-
ними конструкціями» [4, с. 216–219]. Під час про-
ведення аналізу текстів юридичних контрактів 
ми могли в цьому впевнитися. Т. П. Некрасова 
зазначає, що юридична термінологія являє собою 
одну з найскладніших та запитаних сфер, у яких 
необхідне наукове осмислення теорії та практики 
пошуку міжмовних відповідностей [15]. Актуаль-
ність дослідження зумовлена тим, що незважаючи 
на високий рівень теоретичного опрацювання 
тематики, а також на значну практику перекладу 
юридичних документів та контрактів, спеціа-
лістам, які працюють у даній сфері, необхідне 
постійне оновлення бази знань про особливості 
перекладу текстів такого типу, оскільки правова 
та комерційна діяльність перебувають у постій-
ному русі, породжують нові поняття і явища, 
отже, розвиваються супутні мовні лексичні оди-
ниці, що описують ці поняття та явища. 

Постановка завдання. Ми ставимо собі за 
мету провести аналіз лексичних особливостей 
перекладу правових документів узагалі та конт-
ракту зокрема. Для цього нам необхідно виявити 
лексичні особливості контрактів англійською 
мовою, дослідити та проаналізувати основні спо-
соби та засоби перекладу (лексичні трансфор-
мації), які використовуються під час перекладу, 
наскільки вони прийнятні з погляду адекватності 
перекладу, а також труднощі, які виникають під 
час перекладу.

Виклад основного матеріалу. Загальноприй-
нятою вважається думка про те, що головна ціль 
офіційно-ділового стилю (а саме до нього нале-
жить юридичний переклад) – регулювання пра-
вових відносин між учасниками комунікації. 
Є. М. Лазуткіна виділяє такі стильові характерис-
тики офіційно-ділового стилю, як висока стан-
дартизованість, тенденція до уніфікації у відборі 
засобів, велика кількість кліше тощо, які сприя-
ють економії часу і знижують напругу під час їх 
складання та перекладу [5, с. 218]. 

Юридичний переклад є одним із найсклад-
ніших видів перекладу. По-перше, юридична 
мова досить складна через велику кількість спе-
цифічної термінології для різних типів юри-
дичних документів; по-друге, від перекладача 
вимагається знання контрактного права, великої 
кількості різних загальноприйнятних вузькоспе-
ціальних термінів, фраз та формулювань, аналогів 
яким може не існувати в мові перекладу. Специ-
фічність юридичної термінології полягає в тому, 
що вона насичена складними та заплутаними 
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юридичними формулюваннями, великою кіль-
кістю кліше, складними граматичними конструк-
ціями, громіздкими й архаїчними фразами та зво-
ротами. Але основна складність полягає в тому, 
що, на відміну від технічних текстів, 90% яких 
укладені англійською мовою, офіційні юридичні 
документи в більшості країн укладені держав-
ними мовами, тому перекладач повинен розби-
ратися в поняттях та формулюваннях, прийнятих 
у відповідній країні, та вміти їх використовувати 
під час перекладу [5, c. 6].

Окремо варто зазначити, що основним завдан-
ням перекладу є досягнення еквівалентності між 
вихідним текстом і текстом перекладу для того, 
щоб обидва тексти мали однаковий зміст. У цьому 
разі враховуються контекст, правила граматики 
вихідної мови, традиції написання, ідіоми тощо. 
Відповідно до теорії рівнів еквівалентності, екві-
валентність може бути встановлена залежно від 
ситуації та контексту спілкування на різних рів-
нях: на рівні цілі комунікації, рівні морфеми, 
слова, словосполучення, частини або цілого тек-
сту. Добиваючись максимальної точності й екві-
валентності перекладу й оригіналу, перекладач 
стикається з такими проблемами: 1) на етапі 
сприйняття вихідного тексту – з осмисленням 
юридичного / комерційного тексту мовою право-
вої системи оригіналу в результаті вивчення як 
значення і смислу окремих одиниць тексту, так 
і всього тексту загалом; 2) на етапі породження 
тексту перекладу – переосмислення всього юри-
дичного / комерційного тексту з мови однієї пра-
вової системи мовою другої правової системи, 
що потребує складної роботи, яка передбачає 
сутнісне співвіднесення структур мови оригіналу 
з мовою перекладу з метою вибору оптимальних 
трансформаційних моделей, а також використання 
професійної перекладацької ерудиції, яка включає 
знання контексту мовного акту, проблеми комуні-
кації, її учасників та інші екстралінгвістичні зна-
ння [6, с. 11]. 

Контракти є особливим видом документів. Їхня 
специфіка полягає в тому, що вони стосуються 
двох аспектів: юридичного (у ньому відображені 
норми господарчого права конкретної країни) 
і економічного (вони описують та реґламенту-
ють характер економічної діяльності конкретної 
компанії). Мова контракту передбачає вузькоспе-
ціалізований характер лексичного складу, який 
охоплює широкий спектр галузей та напрямів. 
Перекладачі, які працюють у сфері економіко-пра-
вових відносин, стикаються із проблемою корек-
тної передачі змісту документів під час перекладу 

з однієї мови іншою, через що виникає необхід-
ність у перекладацьких трансформаціях, зокрема 
лексичних, оскільки мова права характеризується 
певним термінологічним наповненням [7, c. 1].

Договір (контракт) – це розділ права, який 
має справу з угодами різних видів. Прагнення до 
максимальної точності формулювань зумовлює 
використання таких мовних засобів, як: уживання 
великої кількості термінів галузі права й еконо-
міки; використання канцеляризмів (undersigned, 
listed above), похідних прийменників (in accor-
dance with), використання пасивного стану діє-
слова (payment is made), уживання дієслова shall 
під час описування зобов’язань сторін, наявність 
великої кількості архаїзмів (hereby, hence-forth, 
aforesaid), наявність латинізмів, використання різ-
ного роду скорочень, абревіатур, складноскоро-
чених слів, відсутність виразності, ускладнений 
синтаксис (як складносурядних, так і складнопі-
дрядних речень) [7, c. 1]. 

Характерною рисою контракту є насиченість 
загальною та спеціальною термінологією сфери 
комерції та права: Наприклад: contract – контр-
акт, (the) Seller(s) – покупець (покупці), (the) 
Buyer(s) – продавець (продавці), agreement – угода, 
cost – вартість, ціна, costs – витрати, видатки, 
value – цінність, вартість, price – ціна, total/
full value – загальна ціна (вартість), insurance 
value – страхова вартість, amount – кількість, 
сума, terms – умови, строки, on the terms – на 
умовах, terms and conditions – умови контракту, 
provision(s) – положення, умови (контракту, 
договору), stipulate – обумовлювати, ставити 
за умову, premise – передумова, вищевикла-
дене, дане, вищевказане, warranty – гарантія, 
умова, застереження (у контракті чи угоді), bill 
of lading – коносамент, транспортна накладна, 
invoice – інвойс, рахунок-фактура, clean on bill 
of lading – чистий коносамент, wharfage – портові 
митні збори. The Sellers have sold and the Buy-
ers have bought on conditions f.o.b. – Продавець 
продав, а Покупець придбав на умовах ФОБ. <…> 
in full conformity with the technical characteris-
tics and in complete scope of supply specified in  
Appendix №_ – у повній відповідності до тех-
нічних характеристик і в комплектації згідно 
з Додатком №_. The total value of the equip-
ment, spare parts, tools, technical documentation 
and services in the volume of the present Contract 
amounts to_– Загальна вартість обладнання, 
запасних частин, інструментів, технічної доку-
ментації та послуг в обсязі цього (даного) конт-
ракту становить_ [8; 9; 10; 11; 12]. 
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У юридичному тексті взагалі та в контракті 
зокрема наявна лексика високої абстрактності 
та загальнонаукового опису, а також велика кіль-
кість латинських слів та висловів [6, c. 30]. Наяв-
ність так званих «латинізмів» зумовлена впли-
вом латинської мови на правову систему Англії 
в часи панування Римо-католицької церкви. 
Крім того, латина впродовж багатьох років була 
мовою освіти, культури, літератури. До найбільш 
поширених латинізмів можна віднести такі: pro 
and con – за і проти, ergo – отже, via – шляхом, 
per se – само собою, folio verso – на наступній 
сторінці, inter alia – серед іншого, зокрема [4; 8; 
9; 10; 11; 12]. Поява юридичних термінів фран-
цузького походження, як-от proposal, policy, alias, 
quash тощо, була зумовлена завоюванням Англії 
норманами в 1066 р., після чого французька мова 
надовго посіла місце основної мови у право-
вій сфері Англії. Зазвичай ми перекладаємо їх за 
допомогою транслітерації, передаємо їх засобами 
рідної мови або переносимо їх у текст перекладу 
в їхньому латинському або французькому напи-
санні. Рідше трапляється транслітерація слово-
сполучень або виникнення слів на основі таких 
словосполучень: ad valorem – адвалорем – від-
повідно до вартості, до оголошеної ціни, alma 
mater – альма-матер, de facto – де-факто – фак-
тично, дійсно, de jure – де-юре – юридично, номі-
нально [8; 9; 11; 12].

Під час проведення аналізу контракту ми звер-
таємо увагу на те, що він, як і будь-який інший 
юридичній документ, насичений загальномовними 
лексичними скороченнями та спеціальними термі-
нологічними скороченнями: etc. (et cetera) – тощо, 
i.e. (id est) – тобто, e.g (exampli gratia) – напри-
клад, vs. (versus) – проти, ad hoc – для цього,  
AD (Anno Domini) – нашої ери, від Різдва Хрис-
тового; або «від цього числа», якщо йдеться про 
надпис на векселі, IMF (International Monrtary 
Fund) – МВФ (Міжнародний валютний фонд). Як 
бачимо, для більшості скорочень існують словни-
кові відповідники, їх переклад не становить жод-
них труднощів. Вони можуть перекладатися одним 
із таких способів: за допомогою еквівалентного 
українського скорочення: BIC – Bank Identification 
Code = БІК – Банківський ідентифікаційний код), 
транслітерації – FOB (free on board, f.o.b.) = ФОБ – 
франко-борт – доставка та завантаження товару на 
судно коштом продавця, створення нового скоро-
чення вже українською: BOL – bill of lading = ТН – 
товарна накладна [7, c. 2; 8; 9; 10; 11; 12].

У юридичних текстах часто вживається 
модальне дієслово shall, яке іноді ускладнює 

роботу перекладача, оскільки зазвичай воно не 
несе в собі значення майбутнього часу, а означає 
зобов’язання сторін. Перекладатися це дієслово 
може по-різному, але завжди теперішнім часом:  
The Buyer shall collect the Goods and pay the  
Seller for Goods the purchase price stipulated  
to the Seller – Покупець повинен прийняти  
товари та сплатити за них за купівельною 
ціною (за ціною купівлі). The Seller shall deliever  
the Goods to the Buyer’s carrier – Продавець 
зобов’язується передати товари перевізнику 
Покупця [8; 9; 10; 11].

Серед лексичних прийомів, які ми викорис-
товуємо у процесі перекладу контрактів, можна 
виділити такі лексичні трансформації, як: тран-
скрибування, транслітерація, калькування, лек-
сико-семантичні заміни (конкретизація, гене-
ралізація, модуляція, експлікація, адаптація, 
компенсація, ампліфікація), анатомічний пере-
клад [13, с. 23]. 

Транскрипція та транслітерація – це способи 
перекладу лексичної одиниці англійської мови 
шляхом відтворення її форми за допомогою фоне-
тичних та графічних засобів української мови. 
Коли ми використовуємо транскрипцію, то від-
творюємо звукову (фонетичну) форму іншомов-
ного слова, а в разі транслітерації – його графічну 
форму. Оскільки фонетичні та графічні системи 
різних мов значно відрізняються одна від одної, 
то й передача форми слова оригіналу мовою 
перекладу завжди дещо умовна та приблизна. 
Наприклад: outsourcing – аутсорсинг, закупівля із 
зовнішніх джерел, зовнішні закупівлі, виконання 
завдання або частини завдання підрядником (під-
рядниками), а не штатними працівниками підпри-
ємства, CIF (С.I.F.) – cost, insurance and freight 
(as included in price) – СІФ, вартість, страху-
вання і фрахт [14, с. 469–470; 3; 12]. Наприклад: 
Upon completion the Vendor shall if required  
by the Purchaser and at the expense of the Pur-
chaser send to the customers of the Vendor in 
connection with the Business a circular in a form 
approved by the Vendor’s solisitors announc-
ing the transfer of the goodwill and the Business 
to the Purchaser. – Після завершення Продавець 
на прохання Покупця та його коштом надсилає 
покупцям Продавця у зв’язку з діловими операці-
ями циркуляр за встановленим зразком, схвале-
ним соліситерами Продавця, з оголошенням про 
передачу умов ділової активності та ділових опе-
рацій Покупцю.

Калькування – це спосіб перекладу лексичної 
одиниці оригіналу шляхом заміни її складових 
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частин – морфем, чи слів (у разі стійких слово-
сполучень) – їхніми лексичними відповідниками 
в мові перекладу. Сутність калькування полягає 
у створені нового слова або стійкого словоспо-
лучення в мові перекладу, яке копіює структуру 
вихідної лексичної одиниці, наприклад discount-
ing – дисконтування (приведення вартості май-
бутніх платежів до значення натепер) [14, с. 183; 
3; 12]. Як приклад можемо навести такий уривок 
із контракту:

4. Obligations of the parties – Обов’язки сто-
рін. 4.1 The Consultant shall deliver the Deliver-
ables to the Client. – Виконавець зобов’язується 
надавати послуги Замовнику. 4.2. The Client 
must promptly, following receipt of a written or 
oral request from the Consultant to do so, pro-
vide written feedback to the Consultant con-
cerning the clarifying regulations that the Con-
sultant’s recommendations and conclusions are 
based on. – Замовник зобов’язується за письмо-
вою або усною вимогою без додаткової оплати 
отримати від Виконавця інформацію про пра-
вові акти, на яких ґрунтуються рекомендації 
та висновки Виконавця. 4.3. The Consultant 
shall ensure that the Deliverables are delivered 
to the Client in accordance with the timetable set 
out in Part 3 of Schedule 1. – Виконавець повинен 
упевнитися в тому, що послуги надані Замовнику 
відповідно до календарного плану, передбаченого 
в ч. 3 Додатка 1. 4.4. The Consultant warrants 
to the Client that: the Deliverables will conform 
with the requirements of part 2 of Schedule 1;  
The Use of the Deliverables by the Client in accor-
dance with this Contract will not: breach the pro-
visions of any law, stature or regulation; infringe 
any third party’s Intellectual Property Rights; or 
give rise to any cause of action against the Con-
sultant. – Виконавець гарантує, що: послуги надані 
відповідно до вимог, передбачених у ч. 2 Додатка 1; 
використання послуг замовником не порушує закони 
та нормативно-правові акти, не порушує права 
інтелектуальної власності жодної третьої сто-
рони, не призводить до дій проти Виконавця.

Даний пункт контракту було перекладено 
методом калькування, оскільки структура речення 
лишилася незмінною. Однак водночас було вико-
ристано прийом опущення, оскільки у слово-
сполученні the provisions of any law, stature or 
regulation слова law та stature синонімічні, але 
перекладаються українською однаково –  «закони» 
[8; 9; 10; 11; 12].

Конкретизація – заміна слова або слово-
сполучення в мові оригіналу з більш широким 

предметно-логічним значенням словом або сло-
восполученням мови перекладу з вужчим зна-
ченням. Наприклад: The Agreement is made on  
February 11, 2011 between <…> – Ця угода укла-
дена 11 лютого 2011 р. між <…>. Хотілося б звер-
нути увагу на дієслово made. Це форма минулого 
часу дієслова make, яке має дуже широке значення 
й українською перекладається за допомогою кон-
кретизації – робити, конструювати, створю-
вати, виготовляти, у цьому конкретному разі 
ми перекладаємо його як «укладати». Крім того, 
у цьому разі ми використовуємо також і дослівний 
переклад, оскільки в мові оригіналу і в мові пере-
кладу наявні паралельні синтаксичні структури.

Модуляція, або смисловий розвиток, – це 
заміна слова або словосполучення в мові оригі-
налу одиницею мови перекладу, значення якої 
логічно виводиться зі значення вихідної одиниці. 
Наприклад: The Borrower may, without a penalty, 
repay the Loan together with all acrued interest, 
costs, expenses and other sums due and payable 
under this Agreement in whole at any time on giv-
ing to the Lender not less than tree Business Days’ 
notice in writing of such prepayment. – Кредитор 
може, без накладання штрафних санкцій, пога-
сити Кредит разом з усіма нарахованими відсо-
тками, витратами, видатками й іншими сумами, 
належними до виплати відповідно до чинного 
Договору, повністю, у будь-який час, направивши 
Кредитору письмове сповіщення (повідомлення) 
про таке дострокове погашення не менше ніж 
за три робочі дні. Крім модуляції, ми також вико-
ристовуємо прийом генералізації: Business Day – 
робочий день, розрахунковий день, означає день, 
відмінний від суботи чи неділі, у який банки 
працюють. Також як приклад модуляції можна 
навести таке: The Seller declares that the goods 
during a period of 18 months from the date of col-
lection by the Buyer’s carrier will remain fit for 
the purposes for which the Goods would ordinar-
ily be used or during this period will retain speci-
fied qualities (hereinafter referred to as the “War-
ranty Period”). – Продавець гарантує, що товари 
будуть лишатися придатними для використання 
у відповідних цілях упродовж 18 місяців від дня 
їх відвантаження перевізнику Покупця або впро-
довж цього часу будуть зберігати обумовлені 
якості (далі «Гарантійний строк») [8; 9; 10; 11].

Висновки і пропозиції. У результаті про-
веденого дослідження ми дійшли таких висно-
вків. Переклад контрактів є одним із напрямів 
сучасного перекладознавства, що найбільш дина-
мічно розвивається. Контракт складають у рамках  
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офіційно-ділового стилю, який є переважно письмо-
вим стилем сучасної англійської мови та реалізується 
в основному у сфері суспільних відносин. У процесі 
дослідження було підтверджено, що контракт має 
таку низку лінгвістичних особливостей: чіткість 
та точність викладення, уживання стилістично ней-
тральних, загальновживаних слів, стійких словоспо-
лучень та кліше; також він має складну синтаксичну 
структуру, у ньому переважають довгі речення, 
використовуються безособові речення та пасивні 
конструкції, наявна велика кількість термінів право-
вого й економічного характеру, абревіатур, архаїз-
мів, а також слів латинського походження. У процесі 
перекладу контракту ми використали весь арсе-
нал перекладацьких трансформацій – транскрип-
цію, транслітерацію, калькування, конкретизацію, 
генералізацію, членування й об’єднання речень. 
У результаті проведеного аналізу текстів контрак-
тів на поставку, на продаж, на надання послуг 
ми дійшли висновку, що найчастіше перекладачі 
стикаються з такими проблемами і труднощами під 
час їх перекладу: по-перше, текст контракту пере-
насичений термінами та поняттями зі сфери комер-
ції. Загалом їх переклад не становить особливих 
труднощів, оскільки в перекладацькій практиці вже 
відпрацьовані способи їх перекладу, є багато спеці-
алізованих словників. Але дуже часто трапляються 
ситуації, коли складно правильно підібрати еквіва-
ленти термінів, які містяться в документі. Сучасні 
двомовні словники юридичних термінів не завжди 

можуть вирішити проблему перекладу, оскільки 
різні контексти потребують знання того, який варі-
ант перекладу варто обрати в кожному конкретному 
разі. Варто взяти до уваги, що термін у тексті ори-
гіналу частіше за все перекладається відповідним 
терміном мови перекладу, тому такі прийоми, як 
синонімічні заміни, описовий переклад, вибір ана-
лога, використовують лише тоді, коли в мові немає 
відповідного терміна для перекладу. По-друге, може 
становити труднощі переклад кліше та сталих вира-
зів, які часто використовуються під час складання 
контрактів, тому перекладачеві потрібно добирати 
їхні аналоги: The Parties have entered into this 
Contract on the following. – Сторони домовились 
про таке. Серед граматичних особливостей варто 
звернути увагу на модальне дієслово shall, про яке 
ми вже згадували вище, неправильне використання 
відмінків, помилки у використанні дієприкметнико-
вих зворотів тощо.

Перекладач несе величезну відповідальність 
за результати своєї роботи, оскільки найменша 
помилка може призвести до серйозних юридичних 
наслідків. Специфіка контракту полягає в тому, що 
він є документом, який належить відразу до двох 
професійних сфер функціонування мови – право-
вої й економічної. Тому перекладач повинен брати 
до уваги різницю між правовими системами мови 
оригіналу та мови перекладу. Текст перекладу 
повинен точно відображати зміст оригіналу з ура-
хуванням усіх юридичних тонкощів. 
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Berezhna O. O. LEXICAL SPECIFICITY AND DIFFICULTIES OF LEGAL DOCUMENTS’ 
TRANSLATION INTO UKRAINIAN (ON THE MATERIAL OF THE CONTRACT)

The article is devoted to analyzing lexical specificity and difficulties of legal texts’ translation in general 
and of economic contract in particular. Intensive development of international economic relationships, 
cooperation of commercial institutions of different states demand help from highly qualified specialists, their 
participation in working out of documentation, therefore the translation of economic and legal texts is a highly 
urgent task of contemporary linguistic studies. Extremely accurate, correctly made translation is particularly 
important in the field of commerce, as the terms and conditions of work and the development perspectives 
of many companies depend on it. Nowadays the peculiarities of contracts’ translation attract the attention 
of scholars and scientists quite often. Both the urgency of questions related to the comparative analysis 
of languages involved and studies of methodology and technology of such texts’ translations stipulated by 
major modifications, have taken place lately in the field of economic and sociopolitical relations at different 
levels of interstate cooperation. Contract is a special type of documents. Their specificity is related to the fact, 
that they touch upon two aspects: legal (they represent economic standards of country’s business laws) 
and economic (they describe and stipulate the mode of the company’s economic activities). The language 
of the contract means the strictly specialized character of lexis; it covers a wide range of different branches 
and areas. While translating commercial documentation the substantial difference in countries’ legislation 
must be taken into account. Translators dealing with the economic relations and legal translations often face 
the problem of the correct reproduction of document’s content under the translation from one language into 
another; this arises the necessity to use translation transformations, lexical, in particular, as the language of law 
is characterized with certain terminological content. While making the translation specialist usually faces both 
grammar and lexical difficulties: misuse of terms, clauses, numerals, wrong word order in the sentence, misuse 
of cases. The importance of getting the equivalent sentences (formulations) in both languages is rather high, as 
the possibility of business cooperation between different countries depends on it. Besides proficient language 
knowledge the translator should possess the knowledge of legal, judicial and financial matters of at least two 
countries. In this respect the translation of contracts is an important task for practicing translators.

Key words: translation adequacy, equivalence, terminological content, lexical difficulties, grammar 
difficulties, lexical transformations.
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СТАНОВЛЕННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ  
ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ З ХІІІ СТ. ДО 30-Х РОКІВ ХХ СТ.

У статті представлено матеріал з історії розвитку кримськотатарського перекладоз-
навства. Розглянуто зародження та становлення кримськотатарського перекладу в контек-
сті перекладених творів, формування кримськотатарської перекладацької школи та етапи її 
розвитку. Науково-методологічною базою нашої розвідки стали роботи провідних істориків, 
літературознавців, мовознавців, котрі займалися загальним питаннями перекладу й пере-
кладознавства. З огляду на історичний контекст було окреслено основні ключові моменти 
становлення та розвитку кримськотатарського перекладознавства. Для дослідження були 
використані праці відомих істориків, етнографів, письменників, публіцистів і громадських 
діячів, таких як Ісмаїл Гаспринський, Алі та Усеїн Боданінські, Асан Сабрі Айвазов, Осман 
Акчокракли, Ісмаїл Люманов, Різа Фазилов, Сафтер Нагаєв, Ісмаїл Керімов, Айше Кокієва, 
Олександр Гарковець, Кемал Конратли, Сейран Усеїнов, Наріман Абдульваапов, Шевкет 
Юнусов, Нариман Сейтяг’яєв, Аблязіз Велієв та ін. У статті розкривається становлення 
кримськотатарської перекладацької традиції з ХІІІ ст. до 30-х років ХХ ст. з урахуванням 
розвитку історії кримськотатарської літератури. У зв’язку із цим окремо було представ-
лено кожний період та зазначено авторів, які писали й перекладали твори відомих класиків 
свого часу та давнини. На жаль, на сьогодні збереглося дуже мало як оригінальних текстів, 
так і перекладів, які створювалися до Ханського періоду, впродовж нього та після, у період 
Відродження, незважаючи на те, що це період розквіту кримськотатарської літератури. 
Наша робота розкриває та окреслює коло проблем та задач для ґрунтовного дослідження 
кримськотатарського перекладознавства в історичному контексті.

Ключові слова: кримськотатарський переклад, історія кримськотатарського перекладу, 
теорія кримськотатарського перекладу, кримськотатарський художній переклад, періоди-
зація кримськотатарського перекладу.

Постановка проблеми.  Останніми роками 
у зв’язку з розвитком діяльності щодо збереження 
і розвитку кримськотатарської мови, а також з від-
криттям напряму кримськотатарської філології 
в двох університетах, розташованих на території 
материкової України, безліч проєктів спрямовано 
на вивчення та популяризацію кримськотатар-
ської мови, літератури і культури. З’явився попит 
на перекладачів художніх творів, перекладачів 
і редакторів кримськотатарських новин на радіо 

і телебаченні, перекладачів синхроністів. Для під-
готовки фахівців у цьому напрямі навчання крим-
ськотатарської філології перестало бути вузько-
профільним. Виникла необхідність у підготовці 
філологів-перекладачів кримськотатарської мови. 
Як відомо, для досягнення позитивного резуль-
тату в підготовці висококваліфікованих фахівців 
необхідна спеціальна теоретична та практична 
база. Незважаючи на те, що кримськотатарський 
народ має стародавню історію, багату культуру, 
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давню мову і досить багату літературу, він не раз 
перебував на межі зникнення, а нині знову опи-
нився у складній політичній ситуації.

Народ, який насилу відновився після анексії 
царською Росією в 1783 році, був депортований 
зі своєї Батьківщини в 1944 р. уже за сталінського 
режиму. І через 70 років після вчиненого гено-
циду над кримськотатарським народом, коли ті, 
хто лишився, боролися за своє існування і само-
збереження як народу, почалося масове повер-
нення на рідну землю. Повернення, яке було не 
легке. Багато кримських татар залишилися без 
даху над головою, і власними силами долаючи 
труднощі, починали нове життя. Нині Крим знову 
переживає наслідки окупації Російською Феде-
рацією, яка триває з 2014 р. Безумовно, перера-
ховані чинники негативно впливають на крим-
ськотатарський народ. У тяжкі, часом нелюдські, 
умови головним для людини стає елементарне 
фізичне виживання, а наука і культура відходять 
на другий план. Саме з цієї причини в кримсько-
татарському мовознавстві та літературознавстві 
не було стабільної динаміки розвитку, а крим-
ськотатарське перекладознавство як наука так і не 
встигло сформуватися. Однак, незважаючи на від-
сутність фундаментальних наукових досліджень, 
збереглися роботи відомих письменників і поетів, 
котрі активно займалися перекладацькою діяль-
ністю. Крім того, є роботи сучасних письменників 
і деяких фахівців-філологів, які працювали і пра-
цюють у сфері художнього перекладу дотепер.

Тому можна стверджувати, що багатовікова 
кримськотатарська перекладацька традиція про-
довжує формуватися. На жаль, натепер збереглося 
дуже мало як оригінальних текстів, так і перекла-
дів, які створювалися до Ханського періоду (період 
Середньовіччя), впродовж нього та після, у період 
Відродження (Пробудження), незважаючи на те, що 
це період розквіту кримськотатарської літератури. 
Низка історичних подій негативно вплинули як 
на історію кримськотатарської літератури, так і на 
кримськотатарський переклад (ХІІІ–ХVIII ст.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перші згадування та спроби дослідження крим-
ськотатарського перекладу були здійснені вже 
наприкінці 90-х та на початку 2000-х років.

Постановка завдання. Мета пропонованої 
статті – дослідити теоретичні аспекти та історію 
формування й розвитку кримськотатарського 
перекладу.

Виклад основного матеріалу. Перші матері-
али перекладацької діяльності в Криму сягають 
часів Давнього періоду.

Періоди кримськотатарської літератури 
(використано класифікацію періодів кримсько-
татарської літератури Різи Фазилова і Сафтера 
Нагаєва):

1. Давній період кримськотатарської літера-
тури / Доба давньої

кримськотатарської літератури.
2. Золотоординський період кримськотатар-

ської літератури / Кримськотатарська література 
за часів Золотої Орди (1239–1428).

3. Ханський період кримськотатарської літе-
ратури (1428–1783).

4. Доба російського нашестя (захоплення) / 
Література занепаду (1783–1883).

5. Література доби Відродження (1883–при-
близно 1917).

6. Кримськотатарська радянська література / 
Література радянського періоду (1921–1944).

7. Кримськотатарська література Депортацій-
ного періоду / Кримськотатарська література пері-
оду Депортації (1944–1987).

8. Кримськотатарська література повернення 
на Батьківщину (1987).

9. Кримськотатарська література, створена 
в еміграції /  Еміграційна література.

Спираючись на таку періодизацію, можна про-
стежити історію розвитку кримськотатарського 
перекладу. Беручи до уваги, що нині ми не воло-
діємо інформацією про існування перекладів ста-
родавнього періоду, внаслідок чого пропонуємо 
етапи розвитку кримськотатарського перекладу 
в нижче наданій послідовності.

1. Кримськотатарська література за часів 
Золотої Орди (1239–1428)

Одним із важливих і значущих видів діяль-
ності, що бере свій початок з глибокої давнини, 
є переклад. Як відбувався розвиток цієї діяль-
ності людини в давні часи достеменно не відомо. 
Однак, зважаючи на людську потребу в комуніка-
ції і пізнанні нового, на необхідність досягнення 
нових рубежів як у сфері науки й духовності, 
так і матеріальних благ, на розширення терито-
ріальних, економічних, політичних можливос-
тей, можна стверджувати, що переклад зародився 
одночасно із першими контактами між різно-
мовними племенами. Саме з цієї причини зна-
чення перекладацької діяльності стало зростати 
з часів виникнення ранніх держав на Стародав-
ньому Сході і встановленням між ними різного 
роду відносин. Кримські землі були заселені різ-
ними тюркськими племенами (стаття А. Меме-
това з посиланням на Геродота «Про так звані 
корінні народи Криму»), тут розміщувалися  
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міста-держави кочівників, які осіли на цих зем-
лях (Пантікапей, Херсонес та ін.).

Перша збережена мовна пам’ятка, написана 
для вивчення мови місцевого населення Криму, – 
словник Кодекс Куманікус / Codex Cumanicus / 
Словник кипчацької куманської половецької мови. 
Ця пам’ятка, що збереглася в бібліотеці Святого 
Марка у Венеції, є лише копією, створеною при-
близно наприкінці ХІІІ ст. Словник складається 
з двох частин:

1) перша частина – укладений італійцями 
латино-персько-куманський словник у вигляді 
розмовника самовчителя, який включав глоса-
рії слів латинської мови і переклади на перську 
та кипчацьку мови. Ця частина містить слова 
повсякденного вжитку і термінологію з торгівлі, 
релігії, астрономії, військової, парфумерної, чобо-
тярської і теслярської справи, державної служби 
тощо. У рукописі також наводяться правила гра-
матики куманської мови;

2) друга частина («Німецька», або «Книга 
місіонера») – це збірка різних релігійних текстів 
(фрагменти Біблії, проповіді, афоризми, релігійні 
повчання, молитви, зокрема «Отче наш», Символ 
віри, Десять заповідей і “Ave Maria”) і загадок 
кипчацькою мовою, перекладених на латинську 
і німецьку мови. Ця частина Кодексу, ймовірно, 
була скомпільована німецькими францисканцями.

Загалом, Кодекс Куманікус вважають точним 
словником, але він відрізняється від інших дже-
рел з кипчацької мови, тому можна з упевненістю 
припустити, що перший рукопис був написаний не 
пізніше кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. [1; 20, с. 545].

Різноманітність семантичних і фонетичних 
варіантів лексики Кодексу Куманікуса дає під-
ставу багатьом ученим-мовознавцям асоціювати 
мову цієї пам’ятки з багатьма тюркськими мовами. 
Відзначаючи кипчацькі елементи мови, пам’ятку 
відносять до відповідних мов, але одночасна наяв-
ність і кипчацьких, і огузьких елементів властива 
саме для кримськотатарської мови. Ця загальна 
особливість мови Кодексу Куманікуса свідчить про 
доволі раннє формування діалектів кримськотатар-
ської мови, а також про необхідність у перекладі 
для здійснення торгівлі – придбання можливості 
торгівлі на великому базарі Криму, розташованому 
на «Великому шовковому шляху» (в першій час-
тині), і місійній діяльності для розширення сфери 
релігійного впливу на території, завдяки ознайом-
ленню кримського населення Золотої Орди з хрис-
тиянством (в другій частині) [1; 20].

Твором, який започаткував кримськотатар-
ську літературу, є «Юсуф та Зулейха» Махмуда 

Киримли. Це перший літературний твір серед 
відомих писемних пам’яток XII–XIII ст. як Криму, 
так і всього тюркського світу [7].

У підручнику А. Кокієвої «Къырымтатар 
эдебиятынынъ тарихы» 2002 р. можна ознайо-
митися з творчістю Махмуда Киримли, сюжетом 
поеми «Юсуф і Зулейха», неповним варіантом 
твору, інформацією щодо перекладів дестану 
(поеми) «Юсуф і Зулейха» англійською та іспан-
ською мовами [8; 13, с. 50–54]. Англійською 
мовою існує два переклади поеми – Рогерса 
та Гріффіта (Эртайлан И. Х. Тюркий тилинде 
язылгъан ильки «Юсуф ве Зулейха». Йылдыз. 
1993.  № 2.  С. 129–130). У наступних підручниках 
А. Кокієвої – «Къырымтатар ве четель эдебияты» 
2009 р. і «Интегрирленген курс «Къырымтатар 
ве джиан эдебияты» 2017 р. наведені біографія 
і характеристика творчості Махмуда Киримли, – 
сюжет поеми «Юсуф і Зулейха», сам твір та відо-
мості про його переклади на англійську й іспан-
ську мови («Поема де Йоссе» і «Лайендас де 
Йоссе») [8; 11, с. 51–58; 12, с. 59–65]. Варто 
додати, що поему було перекладено ще двома 
мовами – німецькою (Відень, 1824) та французь-
кою (у 1927 р. Огюст Бріктьо переклав поему 
з німецької мови на французьку) [8; 23, c. 5–6].

Твір Махмуда Киримли – це мудре сказання для 
читачів різних поколінь, що захоплює багатством 
змісту, безпосередньою наближеністю форми 
вірша, близькістю мови поеми до розмовної, роз-
криває витончене вирішення складних морально-
етичних і філософських проблем.

Залишаючись в основі художнім твором, 
«Кисса-і Йусуф» становить складну єдність 
естетичного, соціального, етичного, релігійного, 
філософського змісту (мовою Середньовіччя це 
означало єдність хікмета, риторики, етики, теоло-
гії, всезнання) [8].

У 1999 р. викладач Кримського індустрі-
ально-педагогічного інституту К. Конурат 
зробив транслітерацію перекладу рукопису 
поеми М. Киримли з арабської графіки на лати-
ницю й опублікував її в журналі “Günsel!”. 
У статті, опублікованій у 1996 р. у журналі 
“Qasevet”, К. Конурат пише:

«...Перше повідомлення про поему М. Киримли 
дав у 1913 р. російський сходознавець П. А. Фалев... 
За припущенням Фалева, зазначений рукопис – не 
є авторським текстом самого М. Киримли, а є пере-
кладом на староосманську мову, зробленим Халіль 
оглу Алі» [22]. Текст досліджуваної поеми мало-
вивчений, тому не варто стверджувати, що це не 
авторський текст, а переклад. Відомо, що текст 
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поеми (оригінал) було написано кримськотатар-
ською мовою Махмудом Киримли приблизно 
у 1232 р. (630 р. по хіджре), але поет не встиг його 
завершити. Як відомо з копії рукопису [23], поема 
була дописана Халіль оглу Алі. Деякі дослідники 
(Хікмет Ертайлан, Р. Фазил, А. Кокієва) у своїх 
дослідженнях припускають, що поема була пере-
кладена з кримської мови (мови дешт-і кипчак) на 
тюркську того часу Халілом оглу Алі. Однак пере-
клад є відтворенням оригіналу засобами іншої мови 
зі збереженням єдності змісту і форми. У загаль-
ній схемі розвитку тюркських мов О. Н. Баскаков 
виділяє 5 епох, де третю епоху (V–X ст.) називає 
давньотюркською, а четверту (X–XV ст.) – серед-
ньотюркською. У третю епоху існували загаль-
нотюркська мова і говірки, а в четверту тюркські 
мови починають відокремлюватися, але все одно 
спостерігалося поєднання різних літературних 
мов – тих мов, де переважають кипчацькі елементи 
(лексичні, морфологічні та фонетичні), з мовами, 
де переважають огузькі елементи [6; 23]. Тому вва-
жаємо рукопис- «переклад» Халіла оглу Алі допи-
саним і адаптованим текстом [6].

Далі слід згадати поему «Гулістан». З джерел 
відомо, що поет Сейфі Сараій (1321–1396) є пере-
кладачем цього твору. Він народився і жив у цен-
трі Золотої Орди, місто Сарай XIV ст. Згодом, як 
і інші інтелігенти, поет залишив Крим і поїхав до 
Єгипту та Сирії.

У 1391 р. Сейфі Сараій переклав тюркською 
мовою відому усьому світу поему «Гулістан» пер-
ського поета Сааді Ширазі. У той самий період він 
готує збірку, до якої входять вірші дев’ятьох відо-
мих поетів Криму, а також його власні, написані 
в такому самому стилі, та переклад поеми «Гуліс-
тан». (У 1968 р. у м. Ташкент була видана збірка 
під назвою «Сайфи Сароий. Шеърлар. Гулистон»).

Мова Сейфі Сарая близька до кримсько-кип-
чацької мови того періоду.

Як повідомляє Емір Наджіп, твір Сааді «Гуліс-
тан» поет переклав, коли жив у Єгипті. Його 
твори є дивовижними зразками давньої літера-
тури [20, с. 50]. Як відомо, в той час мовою спіл-
кування мамлюків Єгипту була західно-кипчацька 
мова, що підтверджується історичними фактами. 
Насамперед це словники і глосарії мови мамлю-
ків, складені в XI–XV ст. у Каїрі. Немає сумнівів, 
що «Аттуфхат-уз-закія» написано у Єгипті, де 
державно-адміністративною мовою, як в армії, 
так і при дворі, була тюркська, оскільки правите-
лем Єгипту був мамлюк половецького походження 
Бейбарс. За його наказом побудували найдавнішу 
мечеть у Криму та й взагалі в Україні... [16].

Період Середньовіччя – це період становлення 
і бурхливого розвитку Кримського ханства. Як 
відомо, Кримське ханство сформувалося та активно 
розвивалося у всіх напрямах з поширенням ісламу. 
Для роз’яснення та поширення релігії необхідно 
було знати мову, звичаї та світосприйняття корін-
ного народу. Перекладалися як тафсир / тлума-
чення Корану і сунна Пророка, так і праці мусуль-
манських учених. Цей період започаткував нову 
епоху в історії кримського народу. Відкривалися 
навчальні заклади – медресе, де, крім релігійних 
наук, викладалися і природничі [4].

2. Ханський період кримськотатарської 
літератури (1428–1783)

Творчість правителів Криму та поетів того пері-
оду завжди цікавила як дослідників, так і перекла-
дачів. У середині ХІХ ст. відомий історик Йозеф 
фон Гаммер-Пургшталь переклав декілька віршів 
Газа’ї німецькою мовою. На початку ХХ ст. відо-
мий український поет Іван Франко переклав уже 
перекладений текст Хаммера на українську мову. 
Кримськотатарський учений Осман Акчокракли 
і російський етнограф Олесницький переклали 
низку віршів Газа’ї. Відомий український схо-
дознавець А. Кримський у 1930 р. ці переклади 
включив у свою збірку «Студії з Криму» [20, c. 78].

В історичному розвитку кримськотатарської 
літератури особливе місце посідає доба Серед-
ньовіччя, яка, безсумнівно, мала велике значення 
для розвитку національної культури. Ханський 
період є доказом бурхливого розвитку кримсько-
татарської літератури, а саме поезії. Звичайно, це 
торкнулося не тільки поезії, а й перекладу, мисте-
цтва та інших сфер культури [20; 21].

Події, які відбувалися у 1648 році в Україні, відо-
бразилася у творчості декількох поетів XVII ст.: 
Джанмухаммед, Ель-хадждж Мехмед Сенаій.

Джанмухаммед відомий своєю реалістич-
ною поемою з 2000 рядків “Toğaybey” / «Тогай-
бей». Про цю поему Ешреф Шем’ї-заде пише так:  
«У 1925 р. під час експедиції Османом Акчокра-
кли та Усеїном Боданінським було знайдено руко-
пис у селі Капсихор… Саме у цьому році поемою 
зацікавились дослідники Академії наук України, 
які своєю чергою запросили Османа Акчокракли 
до себе в місто Харків. Декілька місяців Осман 
Акчокракли жив між Києвом та Харковом. Читав 
лекції в Академії наук України інституту Сходо-
знавства». Переклад поеми українською мовою 
було здійснено відділами арабо-іранської філоло-
гії та тюркології [20, c. 124].

Ель-хадждж Мехмед Сенаій (Киримли Аджі 
Мехмед Сенаій) – головний секретар у Дивані 
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Кримського ханства, автор твору про Іслям Герая. 
Цей твір у 1982 р. у Варшаві на замовлення Зиг-
мунта Абрахамовича було видано під назвою 
«Історія хана Ісляма Гірея ІІІ» (“Üçinci Islȃm 
Geray hannıñ tarihı”). Кемал Конратли переклав 
цю збірку у 1998 р. російською мовою і видав 
у місті Сімферополі. Твір присвячений подіям, які 
відбувалися в Україні у 1648–1650 рр.

Ще одним з перекладених творів Ханського 
періоду є “Tevarih-i Tatar han ve Dağıstan ve 
Mosqov ve Deşt-i Qıpçaq ülkeleridir” Ібрахіма 
Кефевія. Твір був написаний у 1736 р. За даними 
Наримана Сейтяг’яєва, у 1933 р. за допомогою 
відомого діяча Джафера Сейдамета (Qırımer) цей 
твір було надруковано в місті Пазарчик, Румунія. 
Також його можна прочитати польською мовою – 
переклад був здійснений Абдуллою Зіхні (Сой-
салом) та надруковано у 1935 р. у місті Варшава 
[20, c. 63].

Варто зауважити, що творчість представників 
народної літератури також цікавила переклада-
чів. У 1848 р. у журналі «Современник» (№ 5) 
наводиться стаття відомого сходознавця Домб-
ровського про Ашик Умера і Ашик Аріфа, у якій 
автор наголошує, що твори цих поетів ще не зна-
йдено. Домбровський пише, що «Ашик Умер був 
дуже моральним та незвичайним поетом. Другим 
серед кримських поетів сазу був Ашик Аріф…». 
Відомо, що саме у цей період вперше друкуються 
твори Ашика Аріфа російською мовою в журна-
лах [20, c. 156].

Швидкий розвиток не тільки поезії, а й мисте-
цтва дав поштовх розвитку театральних постанов. 
Як зазначив німецький історик Теодор Мухдт, 
у Бахчисараї у середині XVIII ст. уже були пред-
ставлені на сцені комедії кримськотатарською 
мовою. Зазвичай це постанови звичайних ама-
торів серед народу. Тема побуту передавалася 
у сатирико-гумористичній формі. Як відомо, саме 
у цей період твір Мольєра «Тартюф» (“Yalancı”) 
був показаний на сцені і мав успіх. Кримськота-
тарською мовою цю п’єсу переклав з французької 
секретар-перекладач Руффінг, спеціально призна-
чений Людовиком ХV [20].

Художня література, яка бурхливо розвивалася 
в період Середньовіччя, занепадає на початку 
ХІХ ст. Причиною цього була анексія Криму 
Росією, яка сталася в 1783 р. Період застою, або 
Qara devir – Чорна епоха, тривав більше 100 років.

У цей страшний період першочерговим стало 
виживання. Практично весь цвіт нації та багато 
освічених представників народу були знищені, 
а ті, хто залишився, змушені були покинути рідну 

землю, оскільки тут вони вже не могли нічим 
володіти. Все майно та їхнє життя, а також їхні 
нащадки належали іншій державі, у якій не було 
місця для кримських татар-мусульман. Таке жах-
ливе становище яскраво зображується у творах 
Ісметія, життя і творчість якого зараховують до 
кінця XVIII і початку XIX ст. На сьогодні він єди-
ний представник цієї складної і трагічної епохи. 
З його творів збереглися “Ozu destanı” (опису-
ються події 1787–1792 рр.) та “Kefe destanı” (відо-
бражаються трагічні події 1813–1814 рр.). У своїх 
творах Ісметій описує складне становище свого 
народу, страшні страждання і поневіряння. Послі-
довно відображаючи історичні події, письмен-
ник ділиться думками й емоціями – таким чином 
читач занурюється в актуальний час і обставини. 
Цей період триває аж до епохи, яку прийнято 
називати «Епохою І. Гаспринського», або «Відро-
дженням» / “Uyanuv devir” [20].

3. Література доби Відродження (1883– при-
близно 1917)

Епоха І. Гаспринського подала надію на від-
родження і розвиток мови, культури, літератури, 
публіцистики та заклала основу в розвиток худож-
нього і публіцистичного перекладу, а також пере-
кладу наукових досліджень. Все це стало мож-
ливим з появою двомовної газети “Terciman” / 
«Перекладач» [3; 10; 18; 20, с. 186], де всі публі-
кації, незалежно від змісту, друкувалися двома 
мовами.

У газеті «Терджиман», яка завдяки старанням 
та клопотанням Ісмаїла Гаспринського, почала 
видаватися з 1883 р., окрім його власних творів, 
публікувалися і переклади творів європейських 
і російських авторів («Робінзон Крузо» Даніеля 
Дефо, «Лікар поневолі» Мольєра, деякі байки 
Крилова та ін.). І. Гаспринський, як зазначалося 
раніше, є автором низки прозаїчних творів, відо-
мих нам сьогодні, – роману “Molla Abbas” («Молла 
Аббас»), що складається з двох частин “Frenkistan 
mektüpleri” і “Da-ur-Rahat Müsülmanları”, повісті 
“Sudan mektüpleri” («Африканські листи»), істо-
ричної повість “Arslan qız” («Дівчина левиця»), 
“İvan ve Süleyman” («Іван та Сулейман»), “Qadınlar 
ülkesi” («Країна жінок»), містичної новели  
“Belâ-i İslâm” («Горе Сходу»), роману “Kün doğdı” 
(«Сонце зійшло»).

Роман «Сонце зійшло» опублікований у серед-
ині 1890-х років у «Тержимані», має автобіогра-
фічний характер. Також Гаспринський є автором 
відомого вірша «Крим». Ісмаїл Гаспринський 
став засновником багатьох літературних і публі-
цистичних жанрів не тільки у кримських татар, 
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а й серед інших тюркомовних народів. Важливо 
зазначити, що І. Гаспринського знають не тільки 
як талановитого письменника, педагога і журна-
ліста. Так, Агантел Кримський, говорячи про його 
літературну діяльність, підкреслює, що «Ісмаїл 
Гаспринський був не тільки талановитий журна-
ліст і педагог, але і письменник-белетрист. Іноді 
він публікував белетристичні переклади, іноді 
писав власні твори» [3; 15; 18; 20].

Таким чином, крім широкої і багатогранної 
діяльності кримськотатарського мислителя і про-
світителя, можна з упевненістю говорити про те, 
що він також є засновником перекладацької діяль-
ності своєї епохи, який свого часу підготував цілу 
плеяду вчителів, письменників і перекладачів.

Алі Боданінський (1865–1920). Кримськота-
тарський журналіст, просвітитель, національний 
діяч, член і секретар Курултаю в грудні 1917 р. 
Працював над великим російсько-татарським слов-
ником. Особливу увагу він приділяв перекладам 
творів російської прогресивної літератури, до пере-
ліку яких входять «Тарас Бульба» і оповідь «Ніс» 
з «Арабески» М. В. Гоголя. Незважаючи на дуже 
обмежені фінансові можливості, він зібрав досить 
солідну і цікаву бібліотеку [20; 22].

Ісмаїл Леманов (12 березня 1871–2 лютого 
1942). Кілька років працював у газеті «Терджи-
ман» з І. Гаспринським. Він найдовше допомагав 
у редакторській діяльності, а іноді був заступни-
ком редактора. У 1898 р. Ісмаїл Леманов пише 
статтю про «Терджиман» під заголовком “Yañı 
devır tatar edebiyatı” / «Татарська література 
нової епохи». У 1917 р. його вибирають делега-
том I Курултаю. Після революції працює у відділі 
перекладів Центрального виконавчого комітету 
Кримської АРСР [20; 22].

Асан Сабрі Айвазов (6 травня 1878 –17 квітня 
1938). Відомий літератор, перекладач, публіцист 
багато років працював виконувачем обов’язків 
редактора в газеті «Терджиман», з 1914 р. вже 
обіймав постійну посаду редактора. За роки його 
роботи в «Терджимані» газета активно наби-
рала популярність серед народу. У 1917–1918 рр. 
Айвазов стає редактором газети «Міллет». Після 
встановлення Радянської влади працював у від-
ділі перекладів Центрального виконавчого Комі-
тету Кримської АРСР. Академік О. Є. Кримський 
зазначав, що Сабрі Айвазов у своїй майстерності 
перекладу російської художньої літератури не 
поступався Осману Акчокракли [17; 20].

Асан Сабрі Айвазов переклав кримськотатар-
ською мовою «Батьки та діти» І. С. Тургенєва, 
понад 20 оповідань А. П. Чехова, твори Л.  М. Тол-

стого та інших російських класиків. Крім того, 
Айвазов знайомить кримськотатарського читача 
з деякими європейськими творами, які він також 
перекладає кримськотатарською мовою (драми 
Г. Лонгфелло «Тайфун біля берегів Японії» / «Тай-
фун», Кнут Гамсунн «В країні півмісяця» / “Yarım 
ay altında”) [17; 20; 22].

Осман Акчокракли (3 січня 1879–1938). 
Відомий перекладач, етнограф, фольклорист, 
літературознавець, історик. Зробив величезний 
внесок у розвиток історії кримськотатарської 
культури і літератури. У 1899 р. Осман Акчо-
кракли на честь 100-річного ювілею великого 
російського поета О. С. Пушкіна перекладає його 
твори «Бахчисарайський фонтан»/ “Bağçasaray 
çeşmesi” і «Талісман»/ “Tılsım”. У 1900 р. спе-
ціально для народних шкіл перекладає 10 казок 
І. А. Крилова, у 1903 р. –  комедію М. В. Гоголя 
«Одруження» / “Evlenüv”. Осман Акчокракли 
також знайомить свого читача з відомою поемою 
О. С. Пушкіна «Євген Онєгін», перекладаючи 
уривки з неї [17; 20].

1920-ті роки для безмежно талановитого літе-
ратурознавця, історика, фольклориста, етнографа 
та археолога були особливо бурхливими і плід-
ними як у сфері наукових досліджень, так і у сфері 
художнього перекладу.

4. Кримськотатарська радянська література / 
Література радянського періоду (1921–1944).

Перекладачі радянського періоду кримськота-
тарської художньої літератури такі:

Умер Іпчі –  Алкедай, Умбі (1897–11 січня 1955). 
Перекладацька діяльність Умера Іпчі заслуговує 
особливої уваги. З-під його пера вийшли чудові 
переклади кримськотатарською мовою творів, які 
є світовою і російською класикою. Зокрема, це 
«Гамлет» В. Шекспіра, “Aydutlar” / «Розбійники» 
І. Шиллера, “Mişçannıñ dvorânlığı” / «Міщанин 
у дворянстві» Мольєра, “Міrac” / «Овод» Е. Вой-
нич, “Ateş” / «Вогонь» А. Барбюса, “Ölü canlar” / 
«Мертві душі» М. В. Гоголя, “Kozakiler” /  Козаки» 
Л. М. Толстого, “Demir taşqını” / «Залізний потік» 
Серафимовича, “Аnа” / «Мати», “Artamonovlarnıñ 
işi” / Справа Артомонових», “Klim Samginniñ 
ayatı” / «Життя Клима Самгіна» М. Горького 
і багато інших творів увійшли в кримськотатар-
ську літературу в його перекладі.

Свого часу творча діяльність Умера Іпчі, наби-
раючи обертів, охоплює досить широкий спектр 
діяльності в різних жанрових напрямах. Це мало 
позитивний вплив і стало причиною формування 
справжньої кримськотатарської перекладацької 
школи [17; 20; 22].
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Умер Самій Арбатли, У. С. (1881–1951). Про-
тягом довгого часу працював учителем. Досяг 
великих успіхів у розробленні методик навчання 
мови та читання літератури. У 1910 р. він випус-
кає підручник “Çocuqlara arqadaş” / «Товариш для 
дітей», який був максимально адаптований для 
школярів. З метою максимального спрощення до 
підручника були внесені уривки з іншомовних 
творів (оповідання, вірші та ін.), а також вірші 
самого автора [17; 20].

Абдураман Кадрі-заде (1876–6 серпня 1938). 
Кримськотатарський поет. Захоплювався араб-
ською, перською, турецькою мовами, досконало 
володів російською мовою, а також глибоко вивчав 
російську літературу. Займаючись перекладаць-
кою діяльністю, починає писати вірші. Протягом 
довгого часу працює перекладачем у газеті “Yañı 
dünya”. Як талановитий і вимогливий перекла-
дач він береться за переклад кримськотатарською 
мовою актуальних політичних книг, підручників, 
досконалих художніх творів. Він був прекрас-
ним поетом і перекладачем, а також професійним 
музикантом, співаком і художником [17; 20].

Абдуреїм Шейх-заде –  Алтанли 
(1898–14 вересня 1976). Під час навчання 
в Москві він знайомиться і спілкується 
з В. В. Маяковським, С. О. Єсеніном, Халідом 
Такташем. У цей період Алтанли перекладає 
низку творів. Більшу кількість його перекладів 
було зроблено з творчості В. В. Маяковського. 
Кримськотатарський читач отримав переклад 
творів рідною мовою поеми «Володимир Ілліч 
Ленін», “Yahşı!” / «Добре!», “Bar sesnen” /  
«На повний голос», і також твори “Sovet pasportı 
aqqında” / «Вірші про радянський паспорт». 
Творчість В. В. Маяковського сильно вплинула 
на Алтанли і залишила свій відбиток на його 
творчості [17; 20].

Мамут Недим –  Керчлі Мебсюсе 
(1893–17 квітня 1938).Театральний критик, гро-
мадський діяч. Він був першим перекладачем слів 
гімну «Пролетаріату» з німецького та французь-
кого оригінального тексту кримськотатарською 
мовою. Також переклав «Комуністичний мані-
фест» з німецької на кримськотатарську. Багато 
творів В. І. Леніна завдяки йому стали доступ-
ними для кримськотатарського читача [17; 20].

Мідат Рефатов (1893–21 квітня 1920). Його 
особливо приваблювала та захоплювала творчість 
Л. М. Толстого. У 1912–1913 рр. перекладає крим-
ськотатарською мовою роман «Анна Кареніна» 
і п’єсу «Живий труп» / “Canlı mefta”. 21 квітня 
1920 р. талановитий перекладач, полум’яний 

публіцист-революціонер Мідат Рефатов разом зі 
своїми товаришами був розстріляний солдатами 
Врангеля.

Отже, епоха Відродження, або Епоха І. Гасприн-
ського, є періодом, коли великого розквіту набуває 
проза, з’являються перші романи і повісті, заро-
джується драматургія і були написані перші п’єси. 
Активно розвивалися публіцистика і журналіс-
тика, сформувалася дитяча література, в поезії 
утвердився жанр поеми. Але найбільшого роз-
витку зазнало мистецтво художнього перекладу. 
Перекладалося безліч творів російської класики, 
а також твори європейських письменників.

Ешреф Шем’ї-заде –  Ешреф Абдураман оглу 
(21 червня 1908–11 березня 1973). Поет з великим 
інтересом займається перекладацькою діяльністю. 
Знайомить кримськотатарського читача з тво-
рами Шекспіра “On ekinci gece”, О. С. Пушкіна, 
А. Міцкевича, М. Ю .Лермонтова, Нізамі та бага-
тьох інших. Його переклад знаменитого твору 
О. С. Пушкіна “Bağçasaray çeşmesi”/ «Бахчисарай-
ський фонтан» заслужено вважається одним з кра-
щих перекладів, що входить до золотого фонду 
національної перекладної художньої літератури. 
Крім того, вірші Ешреф Шем’ї-заде переклада-
ються російською мовою і в 1933 р. виходить його 
збірка віршів «Вибрані твори». Шем’ї-заде пере-
кладає вірш Т. Г. Шевченка “Vasiyet” / «Заповіт», 
а також і твори Л. М. Толстого, С. О.  Єсеніна. 
А тим часом А. Тарковський перекладає вірші 
Ешреф Шем’ї-заде і 1937 р. включає їх до збірки 
«Поети Криму» [20].

Раїм Тинчеров (грудень 1908– січень 1978). 
Відомий поет, журналіст і перекладач свого 
часу. Писав свої твори, крокуючи в ногу з часом. 
У 1930 р. переходить повністю на журналіст-
ську діяльність і працює в журналі літературним 
працівником і перекладачем. Саме в цей період, 
будучи шанувальником творчості Максима Горь-
кого, перекладає деякі його твори кримськотатар-
ською мовою. Пізніше перекладає низку політич-
них творів [20; 22].

Амді Алім –  Ганієв (1905–1942). Визнаний 
одним з найталановитіших перекладачів. За допо-
могою своєї рідної, багатої, простої і мелодійної 
мови він познайомив кримськотатарських чита-
чів з видатними зразками російської та зарубіж-
ної літератури (роман Н. О. Островського «Як 
гартувалася сталь», поема Ш. Руставелі «Витязь 
у тигровій шкурі» та ін.). Саме в його пере-
кладі були зіграні трагедія «Отелло» В. Шек-
спіра і комедія «Іспанський поп» Лопе де Вега. 
Найбільш плідними в плані перекладу творів  
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М. Горького кримськотатарською мовою вияви-
лися 1937–1940-ті роки. Особливе місце у твор-
чості раннього М. Горького займає цикл «Кримські 
ескізи». У 1939 р. перекладачі А. Алім та І. Нурієв 
переклали оповідання з цього циклу. Оповідання 
«Умі» і «Дівчинка» є шедеврами художньої май-
стерності як автора М. Горького, так і перекладача 
А. Аліма. Переклади Амді Аліма, безсумнівно, 
зробили великий внесок у розвиток кримськота-
тарського літературознавства. У 1940 р. до збірки 
«Татарські письменники Криму» були внесені два 
його вірші, перекладені російською мовою [20].

Мемедля Усеїнов (1907–26 квітня 1940). 
Наприкінці 1930-х років працює редактором 
у Кримському державному видавництві, перекла-
дає кримськотатарською мовою шкільні підруч-
ники та художню літературу споріднених народів. 
За короткий час зарекомендував себе як досвідче-
ний перекладач. У 1940 р. він перекладає крим-
ськотатарською мовою і видає роман Д. А. Фур-
манова «Чапаєв». До переліку перекладених ним 
творів кримськотатарською мовою увійшли: 
п’єса Мольєра “Zoraki doktor /«Лекарь поневолі», 
А. Ширван-заде “Namus” / «Честь» та ін. [17; 20].

Осман Аміт (10 лютого 1910–17 березня 1942). 
У 1925 р. публікує свій вірш у газеті “Yaş quvet”, 
а в 1930-ті роки відомий уже як талановитий поет 
і перекладач. Також збирає кримськотатарський 
фольклор і займається перекладами з російської 
мови.

У 1932 р. видає “Til ve yazı inkişafı dersligi” / 
«Мова і розвиток писемності», у 1939 р. працює 
на посаді відповідального секретаря журналу 
‘Edebiyat ve kultura” / «Література і культура». 
Поет приділяє особливу увагу перекладам 
художніх творів з мови споріднених народів рід-
ною. Крім того, майстерно перекладає і твори 
О. С. Пушкіна, Т.  Г. Шевченка, І. А. Крилова рід-
ною мовою. Кримськотатарський читач познайо-
мився з твором М. Ю. Лермонтова “Zаmanımıznıñ 
qaramanı” / «Герой нашого часу» завдяки його 
перекладу [17; 20].

На основі наведеного матеріалу можна зробити 
висновок, що перекладацька діяльність, незважа-
ючи на історичні події, розвивалася досить бурх-
ливо, і не тільки у сфері художнього перекладу. 
У радянський період художньому перекладу нада-
вали особливого значення, як відомо, існували 
курси для підготовки фахівців цього профілю.

Можна вважати, що мистецтво перекладу 
зародилося і формувалося наприкінці ХІХ ст. 
Як відомо, освіта в житті кримськотатарського 
народу посідала одне з найважливіших місць. Про 

це свідчить, зокрема, той факт, що в кожному селі 
був свій мектеб і майже в кожному місті Криму 
було медресе, які утримувалися на засоби вакуфів 
і приватних осіб. З моменту анексії навчання в цих 
навчальних закладах стало виключно релігійним. 
Однак така освіта не могла захистити молоді поко-
ління від свавілля. Постала необхідність у модер-
нізації деформованої системи освіти й адаптації 
її до сформованих змін у Криму. Першочерговим 
завданням стало навчання російської мови яко-
мога більшої кількості людей і надання уявлення 
про характер усталеної в Криму чужої влади, що 
відродило би зруйноване суспільне життя народу. 
Як відомо, початок цьому відродженню поклала 
діяльність Абдурамана Кирим Хавадже і Абду-
рефі Боданінського.

На жаль, сьогодні ми маємо дуже мало відо-
мостей про Абдурамана Кирима Хавадже. Він 
працював викладачем кримськотатарської мови 
у Сімферополі й видав російсько-татарський роз-
мовник (Къырым Хавадже. Татарско-русские 
разговоры с присовокуплением к ним пословиц, 
басен, образцов. Казань, 1850). Навчальні посіб-
ники Абдурамана Кирим Хавадже і Абдурефі 
Боданінського відродили книговидавничу тра-
дицію, що перервалася після російської анексії, 
писав Амет Озенбашли в 1925 р.

Відомий історик, етнограф і письменник 
В. Х. Кондаракі, який прожив у Криму близько 
30 років, у 1868 р. видає “Türk-tatar ve yañı-grek 
tillerini ögrenüv boyunca qullanma” / «Посібник для 
вивчення турко-татарської та новогрецької мов». 
Ця праця та низка інших наступних видань ста-
ють першими кроками, які заклали основу у фор-
муванні перекладацької справи. Вже у 1883 р. 
почала видаватися газета «Терджиман», завдяки 
якій художній переклад у кримськотатарській 
літературі зайняв першість у своєму професіона-
лізмі серед усіх тюркських народів Росії. Газета 
«Терджиман» / «Перекладач» видавалася двома 
мовами. Основний матеріал видання публіку-
вався з перекладом на російську мову. Саме це 
і стало причиною формування та розвитку зраз-
кової школи мистецтва перекладу. На сторінках 
газети «Терджиман» публікувалися з перекладом 
твори російських письменників, нариси, поезія, 
публіцистичні статті. Це сприяло становленню 
талановитих письменників-перекладачів з кінця 
XIX ст. Разом з І. Гаспринським працювали Осман 
Акчокракли, Осман Заатов, Асан Сабрі Айвазов. 
Трохи пізніше до них приєдналися Ісмаїл Лема-
нов, Мідат Рефатов, Алі Боданінський і багато 
інших. У післяреволюційний радянський період  
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активною перекладацькою діяльністю відзна-
чилися Умер Іпчі, Джафер Гафар, Абдуреїм 
Алтанли, Мамут Недім, Абдураман Кадрі-заде, 
Ешреф Шем’ї-заде, Амді Алім, Раім Тинчеров, 
Осман Аміт.

Висновки і пропозиції. Художній переклад 
у кримськотатарській літературі досяг високого 
професійного рівня розвитку. Можна з упевне-
ністю сказати, що в той час не було жодного пись-

менника або поета, який би не займався професій-
ним художнім перекладом, оскільки вважали, що 
художній переклад є важливою частиною їхньої 
творчої діяльності.

Безумовно, наша робота потребує подальшого 
дослідження та аналізу перекладу таких періо-
дів: Депортаційного періоду (1944–1987), періоду 
повернення на Батьківщину (1987) та сучасного 
перекладу.
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Bessarab O. V., Arnautova A. R., Emiramzaieva A. S. FORMATION  
OF CRIMEAN TATAR TRANSLATION TRADITION FROM XIII CENTURY TO 1930S

In this article, the development history of Crimean Tatar translation studies has been introduced. The origins 
and formation of Crimean Tatar translation in the context of translated writings, the forming of Crimean Tatar 
translation school and its development stages have been examined. Scientific and methodological basis of our 
research is works of leading historians, literary critics, linguists, who explored translation studies issues. 
Having taken into consideration historical context, the authors have outlined the main stages of Crimean 
Tatar translation studies formation and development. Works of such prominent historians, ethnographers, 
writers, publicists and public figures as Ismail Gasprinskiy, Ali Bohdaninsky and Usein Bohdaninsky, Asan 
Sabri Ayvazov, Osman Aqchocracly, Ismail Lumanov, Risa Fazylov, Safter Nagaev, Ismail Kerimov, Ayshe 
Kokieva, Olexandr Harkovets, Kemal Konratly, Seyran Useinov, Nariman Abdulvaapov, Shevket Iunusov, 
Nariman Seitiahiaiev, Abliaziz Veliiev and others have been used for this research. Formation of Crimean Tatar 
translation studies tradition from XIII century to 1930s in view of Crimean literature history development has 
been displayed. In this regard, each period has been represented and the authors who wrote and translated 
works of famous classics of their era have been indicated. Unfortunately, very few original works or their 
translations which were created before, during and after Khan’s period and during Renaissance have been 
preserved to this day, despite it being the blooming period for Crimean Tatar literature. The circle of issues 
and tasks for detailed research of Crimean Tatar translation studies in historic context have been revealed 
and outlined in our article.

Key words: Crimean Tatar translation, history of Crimean Tatar translation, theory of Crimean Tatar 
translation, Crimean Tatar literary translation, periodization of Crimean Tatar translation.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОГО  
СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ НА ПРИКЛАДІ СТАТТІ 
З БОДІБІЛДИНГУ

Стаття присвячена аналізу особливостей перекладу англомовного спортивного дис-
курсу (на прикладі статті з бодібілдингу) українською мовою. Описано загальні і конкретні 
комунікативно-прагматичні особливості статей спортивного дискурсу: ментальна основа, 
пресуппозиція, неізольованість у загальному дискурсному просторі, лінійність, авторська 
модальність. Вказані способи передачі цих характеристик у процесі перекладу англомовної 
спортивної статті. Зроблено висновок про те, що для успішного збереження індивідуального 
стилю автора в текстах перекладу перекладачеві необхідно враховувати відмінності в куль-
турних і мовних картинах світу продуцента і реципієнта тексту. Всі лексичні одиниці мови 
можна поділити на різні тематичні категорії, будь-то «економіка», «політика», «медицина» 
та ін. Кожна з таких груп має якісь особливості, які можуть викликати труднощі в роботі 
перекладача. «Спорт» також підпадає під цей опис. Як і будь-яка інша сфера людської діяль-
ності, спорт має особливу і досить велику термінологію, бо кожен вид спорту має власні 
специфічні терміни. З огляду на те, що такі види спорту, як, наприклад, баскетбол, гольф або 
футбол, зародилися в англомовних країнах, багато понять просто були запозичені з англій-
ської в українську мову у міру того, як вони набирали популярності у світі.

Об’єктом дослідження цієї статті є спортивна термінологія, предметом виступають 
особливості її перекладу. Актуальність теми зумовлена тим, що активний розвиток спортив-
ної термінології та постійна її взаємодія з іншими сферами людського життя ведуть до того, 
що спортивні терміни не завжди фіксуються словниками або не мають чітких визначень.

Переклад спортивної термінології є кропітким процесом, тому що сучасна термінологія 
цієї сфери є досить неоднорідним пластом лексики, де поряд із термінами, спеціально ство-
реними для позначення певного поняття, існують і широко використовуються одиниці, утво-
рені на базі загальновживаних слів. Дослідження спортивної термінології в перекладацькому 
аспекті викликано необхідністю встановлення закономірностей і виведення алгоритмів між-
мовних трансформацій. Перспективою подальшого дослідження є детальна розробка прин-
ципів перекладу спортивних термінів і опис способів їх перекладу.

Ключова слова: англомовний спортивний дискурс, термін, переклад, комунікативно-праг-
матичні особливості, бодібілдинг, перекладацькі трансформації.

Постановка проблеми. Актуальність дослі-
дження зумовлена насамперед незначною розробле-
ністю практичних принципів перекладу англомов-
них термінів і граматичних одиниць спортивного 
дискурсу на матеріалі статей із бодібілдингу, в яких 
представлено їх різноманітні типи й конструкції. 
Дослідження особливостей перекладу спортивної 
термінології має не тільки теоретичне, а й прак-
тичне значення у зв’язку з тим, що в Україні дедалі 
частіше проводяться великі міжнародні змагання, 
дедалі більша кількість людей виявляє свою заці-
кавленість бодібілдингом, а також здоровим спосо-
бом життя. Відповідно, виникає потреба в адекват-
ному перекладі – як усному (переклад репортажів, 
інтерв’ю, спортивних коментаторів), так і письмо-

вому (переклад спортивної документації, спортив-
них статей, блогів).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливостям перекладу термінології присвячена 
велика кількість робіт. Співвідношенню пере-
кладу та лінгвістики останнім часом приділяється 
колосальна увага. Роботи, що стосуються цієї про-
блематики, настільки численні й різноманітні, що 
можна окреслити загальну типологію досліджень, 
присвячених діаді «переклад – лінгвістика». 
Вирізняють дві групи праць:

1) роботи, в яких положення мовознавства 
використовуються для обґрунтування теорії і прак-
тики перекладу (Л. С. Бархударов, В. Н. Комісаров, 
Я. І. Рецкер, О. Б. Федоров, О. Д. Швейцер та ін.);
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2) дослідження порівняльного характеру, 
в яких, власне кажучи, переклади використову-
ються для лінгвістичних досліджень [2; 13].

Постановка завдання. Мета статті – зіставити 
англомовні граматичні і лексичні одиниці спор-
тивного дискурсу та їхні відповідники в україн-
ськомовному перекладі з метою забезпечення 
прагматично еквівалентного перекладу та інфор-
маційної функції адекватності в перекладному 
тексті. Це значно допоможе в практиці перекладу, 
бо відмова від еквівалентності, від правильності 
оригіналу веде до зменшення значення ідентич-
ності між текстами. Реалізація поставленої мети 
передбачає виконання низки завдань: зіставити 
оригінальний варіант англомовної статті з боді-
білдингу з її перекладом українською мовою; 
виявити основні типи перекладацьких трансфор-
мацій англомовних термінів і лексичних одиниць 
у процесі перекладу українською мовою; встано-
вити трансформаційні можливості англомовних 
лексичних і граматичних одиниць спортивного 
дискурсу під час перекладу.

Виклад основного матеріалу. Спорт віді-
грає важливу роль у житті сучасного суспільства. 
Спорт зближує народи, об’єднує спортсменів, 
тренерів, вболівальників, організаторів змагань 
із різних країн. У зв’язку з цим виникає нагальна 
потреба в забезпеченні якісної комунікації між 
спортсменами, тренерами, журналістами, фана-
тами – представниками різних країн та різних 
культур. Такі завдання зазвичай ставляться перед 
перекладачами.

Очевидно, що перекладач спортивних текстів 
має розуміти особливості спортивного дискурсу 
як англійської, так і української мови. На зміст 
спортивного дискурсу впливають всі фактори, що 
присутні у свідомості продуцента та реципієнта 
тексту, що важливі для породження та сприйняття 
мовлення, включаючи фонові та професійні зна-
ння учасників комунікації [6, с. 102]. Міжнарод-
ний Олімпійський рух має дві офіційні мови, і вже 
це створює певні складнощі. Французька мова 
є офіційною мовою Міжнародного олімпійського 
комітету не тільки в ознаменування заслуг П’єра 
де Кубертена, але ще й тому, що до Другої світо-
вої війни саме французька відігравала роль осно-
вної мови міжнародного спілкування. Англійська 
(друга офіційна мова МОК) остаточно замінила 
французьку в цій ролі лише в повоєнний час.

Однак спортивним перекладачам дово-
диться мати справу не лише з цими мовами. На 
будь-якому великому змаганні рівня чемпіонату 
Європи або світу, а тим більше на Олімпіаді пере-

кладачам доводиться здійснювати переклад з іта-
лійської, сербської, угорської, іспанської, румун-
ської, турецької, польської, чеської, китайської, 
японської, корейської, грецької, арабської, хінді, 
фінської, данської, норвезької, шведської, фран-
цузької португальської, словацької, нідерланд-
ської і ще кількох десятків мов.

При цьому у спортивних перекладачів виника-
ють специфічні проблеми, з якими не стикається 
жоден інший перекладач. Справа в тому, що спор-
тивний перекладач має орієнтуватися не тільки 
в базовій лексиці, а й у спортивній термінології. 
Однак навіть цього недостатньо, бо, крім загаль-
новживаної термінології, існує ще й спортивний 
сленг – свій у кожному виді спорту. Так, перекладач, 
який працює з новинами про важку атлетику, має 
знати, що спортсмен, який не зумів у трьох підходах 
підняти стартову вагу, отримує «баранку, бублик», 
хоча навіть у найбільших двомовних словників таке 
значення слова «бублик» не вказано.

Ще одна велика проблема спортивного пере-
кладу – правильна транслітерація і транскрипція 
іноземних імен та термінів, які залишаються без 
перекладу. Для того, щоб правильно перекласти 
назву оцінки в дзюдо, яка в міжнародному стандарті 
іменується «Waza-Ari», необов’язково добре знати 
японську та англійську мови, але неодмінно треба 
знати українську термінологію дзюдо, де ця оцінка 
фігурує як «вазарі» з наголосом на другому складі.

З іноземними іменами ситуація приблизно така 
ж. Екзотичні імена близько до оригіналу вимо-
вити важко, і в цьому випадку слід вдаватися до 
стандартних систем практичної транскрипції. 
Наприклад, для транскрипції китайських імен 
в українській мові використовується система 
Палладія, яка передає звучання китайських слів 
досить близько до оригіналу.

Є у спортивного перекладу інші особливості 
і складності, які роблять усний та письмовий пере-
клад під час міжнародних спортивних змагань 
досить важким завданням, з якою можуть успішно 
впоратися тільки фахівці з бюро перекладів найви-
щого класу, які не тільки відмінно володіють іно-
земними мовами, але ще і добре знають і люблять 
як спорт взагалі, так і окремі види спорту.

Спортивні терміни виходять далеко за рамки 
понять, що належать тільки до цієї галузі науко-
вих і прикладних знань. Вони займають дедалі 
більше місця в системі сучасних знань про 
людину і пов’язані з поняттям «здоровий спосіб 
життя». Спортивні передачі і блоги – значна час-
тина телевізійних і радіопередач, газетної, жур-
нальної інформації і т. д.
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Серед комунікативно-прагматичних особли-
востей спортивного дискурсу виявляються як 
універсальні характеристики, актуальні для будь-
якого жанру спортивного дискурсу, так і кон-
кретні, сфера прояву яких обмежується тим чи 
іншим жанром (в даному випадку тим чи іншим 
видом спорту). Кожна комунікативно-прагма-
тична характеристика зумовлює ті чи інші мовні 
особливості. Отже, розгляд комплексу комуніка-
тивно-прагматичних особливостей дозволяє зна-
йти пояснення більшості характерних рис текстів 
одного виду.

Текст статті з бодібілдингу, взятої за приклад 
для аналізу, володіє прагматичним потенціалом, 
тобто здатністю виробляти емоційний, комуніка-
тивний ефект, викликати прагматичні відносини 
до інформації, що повідомляється, справляти 
прагматичний вплив на реципієнта. Здійснення 
прагматичного впливу на одержувача інформації 
є однією з найважливіших частин будь-якої кому-
нікації, в тому числі і міжмовної.

Визначивши характер і особливості дискурсу, 
виявимо способи його перекладу. Під час пере-
кладу ми використовували прийоми перекла-
дацьких трансформацій. Вичерпні дефініції пере-
кладацьких трансформацій пропонують видатні 
науковці-лінгвісти В. Комісаров та Л. Бархударов. 
Так, за В. Комісаровим, трансформації – це пере-
творення, за допомогою яких можна здійснити 
перехід від одиниць оригіналу до одиниць пере-
кладу у визначеному сенсі. Тобто перекладацькі 
трансформації – це способи перекладу, що можуть 
бути використані під час перекладу різних дже-
рел, коли словникова відповідність структури від-
сутня або не може бути використана за умовами 
контексту [4, c. 43].

Л. Бархударов визначає трансформації як певні 
відношення між двома мовними або мовленнє-
вими одиницями, з яких одна є вихідною, а інша 
створюється на основі першої. Власне перекла-
дацькі трансформації – це якісно різноманітні 
міжмовні перетворення, які здійснюються для 
досягнення перекладацької адекватності всупереч 
відмінностям у формальних та семантичних сис-
темах двох мов [1, c. 37].

У цій статті ми спираємося саме на визначення 
В. Комісарова, оскільки, на нашу думку, воно най-
більш точно відображає сутність поняття. Зага-
лом, виходячи з вищезазначеного визначення, 
можна стверджувати, що ПТ – це міжмовні пере-
творення, перебудова елементів вихідного тексту 
та операції перефразування з метою досягнення 
перекладацького еквіваленту. Нині відсутня єдина 

класифікація ПТ, оскільки кожен дослідник, 
маючи на увазі одні й ті самі ПТ, ділить їх на види 
відповідно до свого власного бачення.

Так, видатний лінгвіст В. Комісаров виокрем-
лює види трансформацій [4, c. 55]. 1. Лексичні, 
які містять транскрибування та транслітерацію, 
калькування, лексико-семантичні заміни (конкре-
тизація, генералізація, модуляція). 2. Граматичні, 
серед яких науковець розрізняє синтаксичне упо-
дібнення (дослівний переклад), граматичні заміни 
(заміни форм слова, частин мови, членів речення), 
членування і об’єднання речень. 3. Комплексні, 
або лексико-граматичні, до яких належать екс-
плікація (описовий переклад), антонімічний пере-
клад та компенсація. Також окремо він визначає 
технічні прийоми перекладу: додавання, перемі-
щення та опущення.

При перекладі англомовної статті з бодібіл-
дингу “10 Ways To Stay Lean Year-Round” [7] 
ми використовували такі перекладацькі транс-
формації: дослівний переклад, калькування, 
граматична заміна, описовий переклад. Із вище-
зазначеної статті для аналізу було відібрано  
27 англомовних лексичних одиниць.

На наступному етапі проведемо аналіз лексич-
них одиниць із вибірки нашої розвідки. За допо-
могою перекладацької трансформації дослівного 
перекладу було перекладено 48,15% лексичних 
одиниць із нашої вибірки, наприклад:

bodybuilding – бодібілдинг;
fitness – фітнес;
healthy substitutions – здорові замінники;
protein – білок;
abs – прес;
carbohydrates – вуглеводи;
workout – тренування;
сreatine – креатін;
сaffeine – кофеїн;
fight fatigue – боротьба з втомою;
body fat – підшкірний жир;
metabolism – обмін речовин;
hypertrophy – гіпертрофія.
Калькування, що представляє собою передачу 

безеквівалентної лексики за допомогою заміни її 
зіставних частин, використано під час перекладу 
11,11% англомовних лексичних одиниць спортив-
ного дискурсу, наприклад:

super-ripped shape – пікова форма;
lifestyle – спосіб життя;
isolation exercises – ізоляційні вправи.
Описовий переклад за своєю сутністю визна-

чає розкриття значення слова мовою оригіналу 
за допомогою визначення на мові перекладу.  
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Такий прийом перекладацької трансформації 
використовувався в 14,81% випадків, коли з будь-
яких причин не було можливості використати 
інші способи перекладу. Так:

cheat-meal – прийом іжї, коли людина відхо-
дить від дієти і дозволяє собі споживати високо-
калорійну або «нездорову» їжу;

HIIT – високоінтенсивний тренінг;
periods of food deprivation – період, коли 

людина чітко слідкує за калорійністю і якістю 
спожитої їжі;

cheat-weekend – період надмірного споживання 
шкідливої їжі у вікенд.

Граматична заміна – граматична трансформа-
ція, під час якої граматична одиниця в оригіналі 
змінюється на одиницю мови перекладу з іншим 
граматичним значенням. Заміні може підлягати 
граматична одиниця вихідної мови будь-якого 
рівня: словоформа, частина мови, член речення, 
речення окремого типу. Граматичну заміну було 
використано під час перекладу 18, 52% лексичних 
одиниць з даної вибірки. Так:

body weight yo-yo – вагові гойдалки;
offseason condition – форма в міжсезоння;
muscle definition – м’язова сепарація;
eating plan – план харчування;
calorie reduction – зниження калорійності.
Як видно з результатів аналізу, під час пере-

кладу англомовних лексичних одиниць вибірки 
цієї статті з бодібілдингу вживався прийом 
дослівного перекладу. Більш того, цей прийом 
значно переважає над іншими, становлячи майже 
половину випадків. Це можна пояснити тим, що 
англомовні слова спортивного дискурсу, особ-

ливо сфери бодібілдингу, щільно ввійшли в лек-
сику української мови у вигляді запозичень, слів 
іншомовного походження, але значення цих слів 
вже не є для українців незнайомим, адже всі, 
а особливо спортсмени, давно звикли до слів кре-
атин, протеїн, кофеїн, хоча всі вони – запозичені 
з англійської мови. Деякі лексичні одиниці було 
перекладено за допомогою описового перекладу. 
Таким чином, можна зробити припущення, що 
у сфері бодібілдингу нині нема сталої терміно-
логії з певних тем в українській мові, з чого слі-
дує висновок, що потрібні подальші дослідження 
цього типу дискурсу, що охоплять більшу кіль-
кість джерел і лексичних одиниць.

Висновки і пропозиції. Переклад спортивної 
термінології є трудомістким процесом, тому що 
сучасна термінологія цієї сфери – досить неодно-
рідний пласт лексики, де поряд із термінами, спеці-
ально створеними для позначення певного поняття, 
існують і широко використовуються одиниці, утво-
рені на базі загальновживаних слів. Дослідження 
спортивної термінології в перекладацькому аспекті 
викликано необхідністю встановлення закономір-
ностей і виведення алгоритмів міжмовних транс-
формацій. Перспективою подальшого дослідження 
є детальна розробка принципів перекладу спортив-
них термінів і опис способів їх перекладу.

Підбиваючи підсумки аналізу цієї розвідки, 
можемо ще раз наголосити на нагальних потребах 
розвитку і вдосконалення фахової мови, особливо 
у сфері бодібілдингу в словниках різних типів 
та тематики, тому що, як було видно з результатів 
аналізу, деякі лексичні одиниці все ще було пере-
кладено за допомогою описового перекладу.
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Havryliuk N. A. FEATURES OF TRANSLATION OF ENGLISH SPORTS DISCOURSE  
ON THE EXAMPLE OF A BODYBUILDING ARTICLE

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the translation of English sports discourse (on 
the example of a bodybuilding article) into Ukrainian. General and specific communicative-pragmatic features 
of the articles of sports discourse are described: mental basis, presupposition, non-isolation in the general 
discourse space, linearity, authorial modality. The ways of transfer of these characteristics at translation 
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of the English sports article are specified. It is concluded that in order to successfully preserve the individual 
style of the author in the translated texts, the translator must take into account the differences in the cultural 
and linguistic pictures of the world of the producer and recipient of the text. All lexical units of language 
can be divided into different thematic categories, whether “economics”, “politics”, “medicine” and others. 
Each of these groups has some features that can cause difficulties in the work of the translator. “Sport” 
also falls under this description. Like any other field of human activity, sport has a special and fairly large 
terminology, as each sport has its own specific terms. Due to the fact that sports such as basketball, golf or 
football originated in English-speaking countries, many concepts were simply borrowed from English into 
Ukrainian, as they gained popularity in the world.

On the subject of progress in the statistics of sports terminology, the subject will be the special features 
of the shift. The relevance of those is informed by the fact that the active development of sports terminology 
and the post-process of interaction with the other spheres of human life is known until sports terms are not 
expected to be fixed with vocabulary or not obscure clear squeals.

The shift of sports terminology є a painstaking process, that is why the terminology of this sphere is very 
important to reach a heterogeneous layer of vocabulary, in order of the terms, specially designed for a meaningful 
singing composer, to understand and widely use the same basic principles. Advancement of sports terminology 
in the recalibration aspect of viclikano requires the establishment of regularities and the development 
of algorithms for interim transformations. With the prospect of forgiveness detailed distribution of principles 
in the transfer of sports terms and a description of the methods of transferring.

Key words: English sports discourse, term, translation, communicative and pragmatic features, 
bodybuilding, translation transformations.
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МОДАЛЬНІ МАРКЕРИ НЕВЕРБАЛЬНОГО МОВЛЕННЯ  
ЯК КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ:  
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена дослідженню взаємодії вербальних і невербальних засобів вираження 
модальності в реальній міжкультурній комунікації в аспекті перекладу. Теоретичним підґрун-
тям наукової розвідки слугували теоретичні й практичні напрацювання вітчизняних і закор-
донних дослідників у сфері міжкультурної комунікації, паралінгвістики, семіотики, дискурсу, 
перекладознавства. Під час дослідження було вивчено особливості і роль невербального спіл-
кування в міжкультурній комунікації. Було проаналізовано взаємозв’язок невербальних засо-
бів комунікації з маркерами вираження суб’єктивної модальності в мовленні і доведено, що 
неправильна інтерпретація невербаліки в мовленні (жестикуляції, пози, погляду, тощо) може 
призвести до повної комунікативної невдачі. Ефективність міжкультурної комунікації зале-
жить від специфіки досягнення мети кожного з комунікантів, що залежить від вибору від-
повідної комунікаційної стратегії та конкретних тактик. Модальність, що визначається як 
ставлення мовця до висловлювання або дійсності, орієнтується головним чином на реципі-
єнта інформації та виражає повинність, необхідність, бажаність за допомогою вербальних 
(лексичних, граматичних, синтаксичних), так і невербальних засобів комунікації.

Було з’ясовано, що невербальні засоби комунікації, що доповнюють або підсилюють вер-
бальне мовлення, мають прагматичне спрямування, маючи намір переконати у своїх бажан-
нях та ставленні до певних речей. Провідною стратегією в процесі відтворення невербальних 
засобів в англомовному перекладі є стратегія переадресації, відповідно до якої перекладач 
вибирає тактики і прийоми перекладу. Серед тактик головне місце посідають тактика 
передачі релевантної інформації, тактика лінгвокультурної адаптації і тактика коректного 
оформлення інформації.

Ключові слова: категорія модальності, вербальна/невербальна комунікація, переклад, 
стратегія, екстралінгвальний контекст.

Постановка проблеми. У сучасних мово-
знавчих студіях розвивається тенденція до фор-
мування нової парадигми – полікодовості (полі-
модусності, мультимедійної, мультимодальної) 
комунікації, особливо міжкультурної. При цьому 
рекомендується враховувати важливість різно-
манітних семіотичних засобів, що використову-
ються комунікантами, як вербальних, так і менш 
досліджених невербальних (жест, інтонація, колір, 
масштаб, рухи тіла та ін.). Відповідно, в мульти-
культурному суспільстві вчені-лінгвісти спостері-
гають постійний інтерес до проблем невербальної 
комунікації, адже культура невербального спілку-
вання носіїв будь-якої мови і людей, які вивчають 
цю мову, не завжди збігаються.

Модальність як функційно-семантична 
і прагматична категорія охоплює велику кіль-
кість понять у різних сферах науки – в логіці, 
філософії, семантиці, синтаксисі, що є підста-
вою для її різновекторного дослідження й інтер-

претації. Актуальним це питання залишається 
і донині, адже існує численна кількість вітчиз-
няних і закордонних наукових праць, присвя-
чених різним аспектам опису й аналізу модаль-
ності, починаючи з загальних проблем таких, як 
семантичний статус і обсяг модальності, форми її 
вираження і функції в різних мовах, та завершу-
ючи оглядом базових характеристик модальності 
як прагматичної категорії, інтерпретації семан-
тичної структури модальних дієслів і слів тощо, 
звідки випливає доцільність розгляду особливос-
тей функціонування невербальних засобів вира-
ження категорії модальності в сучасній комуніка-
ції з перекладознавчої парадигми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Якщо в ранніх мовознавчих розвідках невер-
бальній комунікації відводилася допоміжна 
роль, увага акцентувалася головним чином на 
вербальному спілкуванні, то за останні роки 
інтерес до розгляду цього явища дедалі зростає. 
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На теренах сучасної лінгвістичної науки дослі-
дження особливостей використання в мовленні 
невербальних засобів знайшли відображення 
у працях В. І. Шаховського, А. Н. Мороховського, 
І. В. Арнольд, Г. В. Колшанського, Л. Л. Славової 
та ін., які досліджували паралінгвістику як мовоз-
навчу дисципліну, що вивчає поняття немовної 
комунікації загалом. Однак явище когнітивного 
аспекту вживання невербальних маркерів кому-
нікації з модальним вираженням сумніву, впев-
неності/невпевненості, різних емоційних та аксі-
ологічних проявів потребує більш детального 
вивчення.

Дослідженню категорії модальності, основ-
них засобів її вираження в мові присвячені чис-
ленні наукові праці вітчизняних та зарубіж-
них мовознавців та перекладознавців, зокрема 
І. В. Корунця, М. В. Мірченка, Я. І. Рецкера, 
А. Кратцера, Е. Свонсона та інших. Однак дослід-
ники значну увагу зосереджували на способах 
відтворення засобів вираження модальності на 
мовних рівнях, а саме семантики модальних діє-
слів, модальних слів, тому питання особливостей 
передачі невербальних засобів вираження катего-
рії модальності залишається маловивченим і акту-
альним у сучасному комунікаційному світі.

Постановка завдання. Мета наукової розвідки 
полягає в характеристиці невербальних маркерів 
комунікації з модальним значенням та описі мож-
ливих способів передачі в перекладі. Відповідно 
до поставленої мети необхідно розв’язати такі 
завдання:

− визначити особливості невербальної кому-
нікації та виділити основні її компоненти як важ-
ливого чинника успішного спілкування;

− проаналізувати взаємозв’язок невербаль-
них засобів комунікації з маркерами вираження 
суб’єктивної модальності в мовленні;

− схарактеризувати основні перекладацькі 
стратегії і прийоми в передачі модальності мов-
лення, що виражається невербальними засобами 
комунікації.

Виклад основного матеріалу. У сучасних 
мовознавчих студіях існує безліч поглядів на 
проблеми, пов’язані з питаннями невербальної 
комунікації. А. Мейербіан встановив, що пере-
дача інформації здійснюється вербальними засо-
бами (тільки словами) на 7%, звуковими засобами 
на 38% і, відповідно, невербальними засобами на 
55%. Більшість дослідників поділяють думку, що 
словесний канал використовується для передачі 
інформації, в той час як невербальний застосову-
ється для обговорення міжособистісних відносин 

[8]. М. Д. Городникова і Д. О. Добровольський 
включають в це поняття жести, міміку, мову тіла 
[2]. Е. В. Харченко зазначає, що типологія комуні-
кацій будується на різних підставах і включає вка-
зівку на спосіб кодування, одним з яких є невер-
бальний спосіб кодування інформації [14].

У традиційній лінгвістичної парадигмі 
об’єктом сприйняття і дослідження був текст як 
результат продуктивної діяльності автора або як 
динамічна система, що розвивається в момент 
сприйняття цього тексту адресатом. З тверджен-
ням прагматичного і дискурсивного підходів до 
розгляду процесів мовотворення і розуміння, 
поняття об’єкта сприйняття змінюється. Текст 
розглядається в дискурсивній парадигмі як ком-
понент певного дискурсу (політичного, еконо-
мічного, медичного і т.д.) і співвідноситься, як 
правило, з певним текстовим жанром, що має 
стереотипні елементами композиції і вербально-
невербальне втілення. Невід’ємною частиною 
тексту в разі такого підходу є екстралінгвальний 
контекст. Звертаючись до визначень дискурсу, 
можна бачити, що в одних випадках він визна-
чається як «зв’язний текст у сукупності з екс-
тралінгвістичними факторами» [6, с. 136–137], 
а в інших випадках трактується як «складне кому-
нікативне явище, як усна мовна дія, включаючи як 
соціальний контекст, що дає уявлення про учасни-
ків комунікації і їх характеристики, так і процеси 
виробництва й сприйняття повідомлення» [13].

Однак у мовному спілкуванні, крім звичай-
них для природних мов артикуляційно-акустич-
них або вербальних знаків, використовуються ті 
чи інші додаткові системи знаків неакустичного 
і невербального характеру. Саме ці знаки стали 
об’єктами вивчення таких нелінгвістичних дис-
циплін, як проксемика, такесика і кінесика, 
перша з яких отримала свою назву від англій-
ського “proximy”, тобто «близькість» (термін 
запропонував американський вчений Е. Холл 
[17]), і позначає ефекти просторової організації 
спілкування, а також вплив територій, орієнтацій 
і дистанції між людьми на характер міжособис-
тісного спілкування. Такесика вивчає поведінку 
людини, що пов’язана з тактильною системою 
сприйняття (рукостискання, обійми і т.д.), а вміст 
третьої дисципліни повністю відповідає оригі-
налу її назви з грецької мови – “kinesis”, тобто 
сукупність рухів тіла, жестів, міміки, що засто-
совуються в процесі людського спілкування. 
Кінесика є складовою частиною дисципліни, що 
займається невербальними засобами комуніка-
ції – паралінгвістики.
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Крім того, паралінгвістика вивчає функціо-
нальне використання невербальних засобів під 
час формування конкретних мовних висловлю-
вань, а саме: просодичні явища, такі як темп мови, 
тембр голосу, пауза, інтонація, мелодика та ін., 
кінетичні явища у вигляді рухів тіла як сукупності 
цілеспрямованих переміщень і поз, проксеміки, 
що вивчає жести, міміку, тощо. Відповідно, спіл-
кування здійснюється не тільки шляхом обміну 
мовними знаками, але також, як зазначає відомий 
мовознавець Ю. С. Степанов, «шляхом обміну 
діяльностями і продуктами діяльності, шляхом 
демонстрації фрагментів рутинної рольової пове-
дінки, навмисного порушення правил мовного 
і немовного поведінки, жестів, манери сидіння, 
розміщення меблів, емоційних інтонацій, неусві-
домленим добором слів і т.д.» [11, с. 82].

Окрім того, однією з найважливіших умов 
ефективної міжкультурної комунікації є прочи-
тання невербальних сигналів. Особлива цінність 
таких сигналів полягає в тому, що вони спонтанні, 
несвідомі і, на відміну від слів, завжди щирі. За 
Е. Холу, невербальна комунікація – комунікація 
без слів. Це «метакомунікація, паралінгвістика, 
другий план повідомлення, мовчазний мову і при-
ховані параметри комунікації, якими обміню-
ються люди, крім слів» [17, с. 126]. Невербаліка 
може бути навмисною (великий палець вгору – 
схвалення) і ненавмисною, рефлекторною (почер-
воніння від сорому). Виділяють три причини зна-
чущості невербаліки:

1) вона створює перше враження про комуні-
канта;

2) вона майже не піддається контролю, тому 
вільна від брехні й обману;

3) у невербаліки універсальна мова спілкування, 
що не залежить від знання іноземної мови. Отже, 
загальна функція невербальної комунікації – функ-
ція здійснення процесу спілкування без слів.

У науковій площині існують три типи невер-
бальних засобів: 1) поведінкові знаки (вони 
зумовлені фізіологічними реакціями: збліднення 
або почервоніння, а також потовиділення від 
хвилювання, тремтіння від холоду або страху 
та ін.); 2) ненавмисні знаки (вживання таких зна-
ків пов’язане зі звичками людини (їх іноді назива-
ють самоадапторами): почісування носа, хитання 
ногою без причини, покусування губ та ін.); 
3) власне комунікативні знаки (ці знаки є сигна-
лами, що передають інформацію про об’єкт, подію 
чи стан). Використання в комунікації невербаль-
них засобів відбувається в основному спонтанно. 
Це зумовлено як нижчими рівнями центральної 

нервової системи, так і вищими, відповідальними 
за комунікацію. Зрозуміло, що певною мірою 
невербальні елементи піддаються контролю, але 
навіть у разі дуже хорошого самоконтролю може 
відбутися «витік» інформації. Розгляд елементів 
невербальної комунікації допомагає краще зро-
зуміти способи, за допомогою яких виражається 
міжкультурний сенс спілкування. У цьому плані 
найважливішою особливістю невербальної кому-
нікації є те, що вона здійснюється за допомогою 
всіх органів почуттів: зору, слуху, дотику, смаку, 
нюху, кожен з яких утворює свій канал комунікації.

Сприйняття невербального компонента спіл-
кування опосередковане метою спілкування, 
ставленням до комуніканта, системою образно-
понятійного знання про людей. Ця система пред-
ставлена в стандартах, наявних у пам’яті суб’єктів 
сприйняття. Невербальний контекст, відповідно, 
є однією зі складових частин глобального контек-
сту спілкування і взаємодії та вносить свою лепту 
в маніфестацію змісту висловлення.

Узагальнений варіант інтерпретації висловлю-
вання в рамках того чи іншого дискурсу на основі 
контексту пропонує Т. А. ван Дейк. Дослідник ува-
жає, що висловлювання отримує певну ілокутивну 
силу або ж статус певного мовного акту залежно 
від особливостей структури його прагматичного 
контексту [4, с. 14]. Також лінгвіст додає, що інтер-
претація справжнього змісту слів мовця, тобто 
ідентифікація конкретного мовного акту відбува-
ється за наявності певних компонентів, а саме:

– властивості граматичної структури вислов-
лювання;

– паралінгвістичні характеристики (темп 
мови, наголос, інтонація, висота тону, а також 
жести, міміка, рух тіла);

– спостереження/сприйняття комунікативної 
ситуації;

– знання/думки мовця і його властивості, 
а також інформація про інші особливості цієї 
комунікативної ситуації;

– знання/думки щодо характеру взаємодії 
мовців і про структуру попередніх комунікатив-
них ситуацій;

– знання/думки, отримані з попередніх мов-
них актів, тобто з попереднього дискурсу, на 
мікро- і макрорівнях;

– знання загального характеру взаємодії 
і його правил;

– інші різновиди, що мають загальний харак-
тер знань про світ (фрейми) [4, с. 15].

Жести за своєю природою більш прагматичні, 
ніж семантичні. Сіпання плечима, потирання рук, 
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поплескування адресата по плечу, кивок, підняття 
вгору великого пальця, повітряний поцілунок – всі 
ці жести використовуються для вираження вну-
трішнього стану і ставлення до адресата. Однак 
у деяких випадках вони несуть семантичне наван-
таження, прикладом чого може служити підтвер-
дження або заперечення, висловлені кивком або 
погойдуванням голови.

У процесі комунікації елементи вербальної 
і невербальної комунікації можуть доповнювати, 
спростовувати і заміщати один одного. На прак-
тиці цей взаємозв’язок може виявлятися в кількох 
варіантах. Так, В. П. Конецкая вказує, що: 1) невер-
бальне спілкування може доповнювати вербальне 
повідомлення; 2) невербальна поведінка може 
суперечити вербальним повідомленням; 3) невер-
бальні вчинки можуть заміняти вербальні повідо-
млення; 4) невербальні дії можуть служити регу-
ляторами вербального спілкування; 5) невербальна 
дія може повторювати вербальне повідомлення – 
прохання говорити тихіше, супроводжуване додат-
ком вказівного пальця до губ [5, с. 148].

Необхідність встановлення закономірностей 
перекодування вербальних маркерів невербаль-
ного комунікативного коду при міжкультурній 
адаптації творів [3] зумовлена тим, що невер-
бальні джерела інформації мають соціальне похо-
дження, тому міжкультурні відмінності номі-
нативного поля культурологічно маркованих 
концептів [19, с. 9] проявляються в них особливо 
яскраво, що спричиняє багато проблем міжкуль-
турної прямої комунікації [9, с. 158], особливо 
в разі створення умов для міжкультурної непря-
мої комунікації, тобто в процесі перекладу [6]. 
Все різноманіття компонентів невербального коду 
інформації класифіковане А. П. Садохіним таким 
чином: кінесика – сукупність жестів, поз, рухів 
тіла, які використовуються під час комунікації як 
додаткові засоби вираження спілкування; таке-
сика – рукостискання, поцілунки, погладжування, 
поплескування й інші дотики до тіла комунікантів; 
сенсорика – сукупність чуттєвого сприйняття, що 
ґрунтується на інформації від органів чуття; про-
ксемика – пособи використання простору в про-
цесі комунікації та хронеміка – використання часу 
під час комунікації [9, с. 156].

Отже, модальність як функційно-семантична 
і прагматична категорія є відношенням мовця 

до висловлювання, вказуючи на ступінь досто-
вірності думки, яка відображає певну ситуацію. 
Доцільним для нашого дослідження є акцент 
В. М. Ткачука на семантичній основі її функ-
ційно-семантичного поля, що виражає у вислов-
ленні позитивне чи негативне ставлення мовця 
до об’єктів позамовної дійсності, що в усному 
мовленні підсилюється невербальними засобами 
комунікації, детально описані вище [12].

Відомий лінгвіст і перекладознавець 
Я. І. Рецкер подіяє модальність на два головні 
типи – логічну та експресивну – і зазначає, що 
в теорії та практиці перекладу завдання найчас-
тіше зводиться до передачі саме суб’єктивної 
модальності, тобто експресивної. Також дослід-
ник вважає, що значними труднощами є передача 
в процесі перекладу інтонації та правильна інтер-
претації невербаліки як підсилення вербального 
модального вираження. [9]. Окрім цього, важли-
вим чинником для адекватної передачі відтінків 
модальності є контекст, екстралінгвістичне ото-
чення, яке в різних контекстах набуває відповід-
них смислових, прагматичних відтінків.

Висновки і пропозиції. Теоретико-методо-
логічний огляд ключових концепцій невербаль-
ної комунікації в сучасному світі з огляду на 
модальне вираження ставлення мовців дозволяє 
дійти висновку, що невербальні засоби модаль-
ності доповнюють та підсилюють особисті наміри 
комунікантів. Що більш, у лінгвістиці та пере-
кладознавстві зокрема значна увага приділяється 
категорії суб’єктивної модальності як складнику 
функційно-семантичного поля модальності, що 
включає не тільки логічну, але й емоційну ква-
ліфікацію повідомлення мовцем, що становить 
певні труднощі при відтворенні значення пев-
них її відтінків у процесі перекладу. Важливе 
значення для передачі модальних невербальних 
значень у процесі перекладу відіграє контекст, 
про що зазначає А. Кратцер, а Я. І. Рецкер про-
понує функційний принцип передачі модальності 
в процесі перекладу. Зокрема, йдеться про стра-
тегію переадресації, відповідно до якої перекла-
дач вибирає тактики і прийоми перекладу. Серед 
тактик головне місце посідають тактика передачі 
релевантної інформації, тактика лінгвокультур-
ної адаптації і тактика коректного оформлення 
інформації.
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Holubenko N. I. MODAL MARKERS OF NON-VERBAL SPEECH AS A COMMUNICATIVE 
STRATEGY FROM A TRANSLATION STUDIES PERSPECTIVE

The article is devoted to the study of the interaction of verbal and non-verbal means of expressing 
modality in real intercultural communication in the aspect of translation. The theoretical basis of a scientific 
work was formed on the theoretical and practical developments of domestic and foreign researchers in 
the field of intercultural communication, paralinguistics, semiotics, discourse studies, and Translation Studies.  
The study examined the features and role of non-verbal communication in cross-cultural communication. 
The relationship of non-verbal means of communication with markers of expression of subjective modality 
in speech was analyzed. Thus, it was proved that the incorrect interpretation of non-verbal means in speech 
(gestures, posture, gaze, etc.) can lead to complete communicative failure. The effectiveness of cross-cultural 
communication depends on the specifics of achieving the goal of each of the communicants, which depends on 
the choice of an appropriate communication strategy and specific tactics. Modality, defined as the speaker's 
attitude to utterance or reality, focuses mainly on the recipient and expresses necessity, obligation, desirability 
through verbal (lexical, grammatical, syntactic) and non-verbal means of communication.

It was found that non-verbal means of communication that complement or enhance verbal speech have 
a pragmatic direction, intending to convince of their desires and attitude to certain things. The leading strategy 
for reproducing non-verbal means in English translation is the forwarding strategy, according to which 
the translator chooses translation tactics and techniques. Among the tactics, the main place is occupied by 
the tactics of transmitting relevant information, the tactics of linguistic and cultural adaptation, and the tactics 
of correct information design.

Key words: category of modality, verbal / nonverbal communication, translation, strategy, extralingual 
context.
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АНГЛОМОВНІ ФІЛЬМОНІМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

У статті проаналізовано сучасні стратегії і тактики перекладу англомовних фільмоні-
мів останніх років. Досліджувану тему актуалізовано низкою чинників, з-поміж яких – заці-
кавленість мовознавців у процесах номінації кінофільмів як специфічної позамовної реалії, 
активізація типологічних досліджень фільмонімів як своєрідних щодо функцій та структури 
заголовків, розвиток українізації кіноіндустрії з урахуванням кращих традицій та інновацій 
перекладознавчої науки. У роботі було простежено основні тенденції розвитку стратегій 
доместикації та форенізації в контексті перекладу фільмонімів та виявлено релевантні 
способи перекладу фільмонімів українською мовою з позицій перекладознавства та лінгво-
прагматики. До аналізу було залучено 300 англомовних назв фільмів, що вийшли в прокат 
протягом останніх років (2018–2020), та їхні українські переклади. Фільмоніми було віді-
брано за допомогою сервісу «Випадковий фільм» з онлайнового ресурсу «Кіно.Театр.Ua»  
(https://kino-teatr.ua/ru/main/films/year/2020/page/17.phtml).

Наведено міркування щодо релевантності обрання однієї із стратегій перекладу фільмо-
німів: доместикації чи форенізації. Прихильники доместикації наголошують на складності 
пошуку релевантних за змістом та культурним фоном ідентичних відповідників у різномов-
них системах та важливості подолання культурних бар’єрів через звернення до національ-
них реалій. Прихильники стратегії форенізації базують свої аргументи на таких фактах: 
автентичне зображення іншомовного культурного колориту розширює лінгвокультурну ком-
петентність читача, формує його загальний розвиток і толерантність до інших культур.

Доведено тезу, що в сучасному перекладі фільмонімів вибір стратегії доместикації чи 
форенізації визначається низкою як власне лінгвістичних, так і маркетингових та прагма-
тичних чинників. З’ясовано, що в процесі перекладу англомовних фільмонімів останніх років 
було використано тактики прямого, трансформаційного та непрямого перекладу.

Перекладознавчий аналіз англомовних фільмонімів останніх років та їх українських екві-
валентів виявив прагнення локалізаторів зберегти інтенції авторів фільмів, свідченням чого 
є частіше використання прямого (56%) та трансформаційного (33%) перекладу. Непрямий 
переклад охоплює лише 11% від загальної кількості проаналізованих мовних пар, однак його 
специфіка залишає широке дискусійне поле для подальших наукових розвідок і дискусій із залу-
ченням металінгвістичного апарату комунікативної, прагматичної та психолінгвістики.

Ключові слова: фільмонім, стратегій доместикації, стратегія форенізації, тактика 
перекладу, прямий переклад, трансформаційний переклад, непрямий переклад.

Постановка проблеми. Специфіка мови кіно 
та кіноперекладу є об’єктом дослідження філологів 
невипадково. Кінофільми, функціонуючи у просторі 
і часі, створюють унікальну художню модель життя 
у всьому різноманітті її проявів і поряд із художньою 
літературою, публіцистикою, безпосереднім спіл-
куванням із носіями мови є джерелом мовознавчої 
і культурознавчої інформації. Сьогоденна кіноінду-
стрія є потужним засобом формування масової куль-
тури. Вона активно розвивається і потребує фахівців 
для перекладу як безпосередньо контенту фільмів, 
так і назв фільмів. Останні мають виняткову здат-
ність впливати на потенційного глядача, викликати 
зацікавленість, спонукати до перегляду.

У статті ми будемо послуговуватися терміноо-
диницею «фільмонім», яку запропонувала дослід-
ниця Є. Книш [6] (інші номінативні одиниці: кіно-
назва, кінозаголовок, кінореалія). В її розумінні 
«фільмонім – це висловлювання, що репрезентує 
ситуацію, змодельовану фільмом, її вербально 
закодованим чином» [6, с. 8]. На думку О. Руфо-
вої, фільмоніми формують ономастичне поле, 
всередині якого також можливий певний поділ 
за різними критеріями: жанровим, структурним, 
семантичним тощо [9, с. 128].

У мовознавстві поширеною є думка, що філь-
монім як за особливостями, так і за функціями 
схожий до назви художнього тексту. На думку 
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дослідників, назва формулює тему, філософську 
або соціальну ідею, служить камертоном емоцій-
ного настрою, повідомляє місце і дію, демонструє 
найбільш істотну деталь майбутньої оповіді, іноді 
ніби окреслює масштаби вигаданого [1; 3; 16; 
17]. Загалом зазначені аспекти можна співвід-
нести і з назвами кінофільмів, які постають пер-
спективними щодо досліджень номінативними 
одиницями. Фільмоніми розглядають у власне 
лінгвістичному (структурно-семантичному), 
функціональному, прагматичному, перекладоз-
навчому аспектах. У пропонованій статті зупини-
мося на стратегіях і тактиках перекладу англомов-
них фільмонімів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Переклад фільмоніму є визначальним у побу-
дові композиції твору, він значно впливає на його 
адаптацію та функціонуванні в культурі. Слід 
зауважити, що для нинішнього перекладознав-
ства означена проблема не є новою і знайшла 
відтворення у працях Л. Бархударова, М. Берді, 
Д. Бузаджі, В. Виноградова, В. Горшкової, Г. Дені-
сової, М. Єфремова, В. Комісарова, В. Красних, 
В. Крупнова, Ю. Лотмана, Р. Матасова, Г. Слиш-
кіна, М. Снєткова та ін.). Попри те, що науковці 
сходяться на думці про важливість фільмоніму, 
і донині немає єдиної думки щодо того, яка стра-
тегія перекладу назв фільмів є найбільш опти-
мальною. До уваги беруть сукупність факторів. 
Передусім фільмоніми аналізують із позицій оно-
мастики та семасіології. Нерідко мовознавці вказу-
ють на спільну функціональну природу назв філь-
мів та художніх творів (В. Горшкова, Н. Кожина). 
Кінотексту, як і тексту літературному, притаманні 
універсальні текстові категорії, він також є безпо-
середнім носієм комунікативної функції, що фор-
мується та реалізується через взаємопроникнення 
двох відмінних семіотичних систем. Фільмоніми 
розглядають у термінах когнітивної лінгвістики, 
звертаючись до таких понять, як «фонові знання», 
«прототипна семантика», «соціокультурна компе-
тентність», «економія мовних ресурсів» та ін.

Актуальність пропонованого дослідження 
визначається кількома факторами: 1) зацікавле-
ністю мовознавців у процесах номінації кінофіль-
мів як специфічної позамовної реалії, 2) активі-
зацією типологічних досліджень фільмонімів як 
своєрідних щодо функцій та структури заголов-
ків, 3) розвитком українізації кіноіндустрії з ура-
хуванням кращих традицій та інновацій перекла-
дознавчої науки.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
встановити основні способи перекладу англомов-

них фільмонімів українською мовою. Досягнення 
мети передбачало розв’язання завдань: 1) просте-
жити основні тенденції розвитку стратегій форе-
нізації та одомашнення в контексті перекладу 
фільмонімів, 2) виявити релевантні способи пере-
кладу фільмонімів українською мовою з позицій 
лінгвопрагматики.

Об’єкт дослідження – англомовні фільмоніми 
2018–2020 рр. Предмет дослідження – стратегії 
і тактики відтворення англомовних фільмонімів 
в українському перекладі.

Матеріалом дослідження стали назви англо-
мовних фільмів, що вийшли в прокат протягом 
останніх років (2018–2020) та їхні українські 
переклади. Фільмоніми було відібрано за допомо-
гою сервісу «Випадковий фільм» з онлайнового 
ресурсу «Кіно.Театр.Ua» [5]. Для аналізу було 
залучено 300 найменувань фільмів із застосуван-
ням фільтрів «Фільм» та «Рік випуску». Вибірка 
склала по 100 фільмонімів 2018, 2019 та 2020 років 
відповідно.

Методологія роботи ґрунтується на основних 
положеннях структурної лінгвістики, а також 
частково лінгвопрагматики та комунікатив-
ного мовознавства. У процесі дослідження було 
використано низку загальнонаукових (індукція, 
дедукція, аналіз, синтез) та власне лінгвістичних 
методів (описовий, зіставний, структурний). Для 
верифікації результатів спостереження було вико-
ристано метод кількісних підрахунків.

Виклад основного матеріалу. Говорячи про 
стратегії перекладу фільмонімів загалом можна 
виділити два напрями: доместикацію (одомаш-
нення) та форенізацію (очуження). Прихильники 
стратегії доместикації аргументують свій підхід 
наступними чинниками. По-перше, складність 
пошуків ідентичних відповідників у різномовних 
системах, релевантних за змістовим та культур-
ним аспектами. По-друге, кваліфікуючи переклад 
продуктом як міжмовної, так і міжкультурної 
комунікації, необхідно вбудувати елементи оригі-
нальну культуру в режим поведінки цільової куль-
тури при перекладі. Відповідно, перекладач, який 
несе відповідальність за збереження культурних 
реалій, що часто викликають різного роду непо-
розуміння, має звужувати культурні прогалини, 
щоб полегшити розуміння. Таким чином, одомаш-
нення видається не лише необхідним, але й неми-
нучим. По-третє, формальне перенесення формул 
вихідної мови в систему мови перекладу дуже 
часто є небезпечним, оскільки не всі реципієнти 
мають достатню лінгвокультурну компетентність 
для сприймання іншомовних реалій. Відповідно, 
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перекладач покликаний долати не лише мовні, 
але й культурні бар’єри. А переклад, орієнтова-
ний на цільову мову та культуру, може допомогти 
читачам краще зрозуміти вихідний текст, оскільки 
зміст вихідного тексту передається в межах знань 
про реальний світ глядачів.

Прихильники стратегії форенізації базують 
свої аргументи на таких фактах: автентичне 
зображення іншомовного культурного коло-
риту розширює лінгвокультурну компетентність 
читача, формує його загальний розвиток і толе-
рантність до інших культур. Прихильники стра-
тегії форенізації притримуються позицій чіткого 
перенесення слова з мови оригіналу в цільову 
мову. Такий процес закінчується транслітеру-
ванням або транскрипцією (Беверлі-Хіллз 90210; 
Коламбо). Інколи, ще під час випуску трейлерів 
англійською мовою (в Інтернеті, наприклад), такі 
назви стають настільки звичними для іншомовної 
аудиторії, що продюсери вважають небажаним 
змінювати назву.

Інколи відбувається графічна адаптація тран-
слітерованого заголовка для зрозумілості, лег-
шої вимови або з міркувань культурної адаптації. 
Передані заголовки або досить прозорі (назви, 
інтернаціоналізми, відомі топоніми), або були 
відомі за допомогою попередніх публікацій, 
наприклад, у випадку екранізацій книг.

Аналітичний аналіз праць вчених, які дослі-
джували переклад фільмонімів, дає підстави виді-
лити три основні тактики, до яких вдаються пере-
кладачі: 1) прямий переклад; 2) трансформація; 
3) непрямий переклад.

1. Прямий переклад найчастіше використо-
вують, якщо назва фільмів не містить культурно-
специфічної інформації. У межах такого пере-
кладу використовують перекладацькі прийоми 
транслітерації та транскрибування.

2. Трансформація назви зумовлена лексич-
ними, стилістичними, функціональними, прагма-
тичними чинниками, які вимагають розширення / 
звуження когнітивної інформації через заміну або 
додавання / вилучення лексичних елементів).

3. Непрямий переклад передбачає заміну 
назви фільму для збереження семантико-струк-
турного рівності і забезпечення комунікативно-
функціональної еквівалентності. Одна з причин 
непрямого перекладу – це наявність в оригіналь-
ній назві безеквівалентної лексики. Незважаючи 
на основне завдання перекладача зберегти семан-
тичну структуру і комунікативні властивості ори-
гіналу, випадків зміни назв фільмів при перекладі 
можна знайти досить багато. До заміни оригіналь-

ної назви на абсолютно нове може привести дуже 
сильна адаптація оригіналу, використання в про-
цесі перекладу мовних одиниць, співвіднесеність 
назви фільму з певним жанром, внаслідок чого 
в перекладеній назві складно простежити зв’язок 
із його оригіналом. На користь непрямого пере-
кладу може свідчити і той факт, що в назві при-
хована ідіома, приказка, цитата, гра слів, стійкі 
словосполучення, зміст яких прямим перекладом 
донести навряд чи вдасться, оскільки основна 
ідея, закладена в них, може загубитися і залиши-
тися для глядачів незрозумілою.

Далі подаємо здійснений нами аналіз 
вибірки англо-українських назв фільмонімів, що 
вийшли в кінопрокат у період з 2018 до 2020 рр.  
(по 100 назв із кожного року) щодо використання: 
1) прямого перекладу; 2) трансформаційного  
переклад; 3) непрямого перекладу.

1) Прямий переклад фільмонімів було зафік-
совано у 56% аналізованих залучених до зістав-
лення одиниць. Слід зауважити, що прямий пере-
клад вважається найбільш точним і адекватним 
і регулярно використовується у випадках, коли 
фільмонім репрезентовано власною назвою, або 
ж власна назва є частиною мовної структури: 
Molly’s Game – Гра Моллі, Twin Peaks – Твін Пікс, 
Dunkirk – Дюнкерк, Annabelle: Creation – Анабель: 
створення, Venom – Веном, The Grinch – Грінч, 
The Meg – Мег, The Titan – Титан, Nomis – Номіс, 
Suspiria – Суспірія, Braven – Брейвен.

Дослівно також можуть перекладатися назви, 
утворені простим словосполучення або словом 
із прямим або універсальним метафоричним зна-
ченням: Murder on the Orient Express – Вбивство 
у «Східному експресі», Jungle – Джунглі, The Dark 
Tower – Тема вежа, Red Sparrow – Червоний горо-
бець, The Foreigner – Іноземець, Life – Життя, 
Geostorm – Геошторм, Wonder Woman – Диво-
жінка, The Hitman's Bodyguard –Тілоохоронець 
кілера, All the Money in the World – Усі гроші 
світу, The Greatest Showman – Найвеличніший 
шоумен, The Shape of Water – Форма води, Justice 
League – Ліга справедливості, The Mummy – 
Мумія, Happy Death Day – Щасливий день смерті, 
Darkest Hour – Темні часи, Papillon – Метелик, 
Kingsman: The Golden Circle – Кінгсман: золоте 
кільце, Jigsaw – Пила 8, Call Me by Your Name – 
Назви мене своїм ім’ям, 13 Reasons Why – 13 при-
чин чому, Breathe – Дихай, Wonder – Диво, Crooked 
House – Кривий будиночок, I Kill Giants – Я вби-
ваю велетнів, Green Book – Зелена книга, Black 
Panther – Чорна Пантера, Peppermint – М’ята, 
The Favourite – Фаворитка, Halloween – Хелловін, 
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The Girl in the Spider's Web – Дівчина у павутинні, 
Replicas –Репродукція, Searching – Пошук, Midnight 
Sun – Опівнічне сонце, London Fields – Лондонські 
поля, The Commuter – Пасажир, First Man – Перша 
людина, Game Night – Нічні ігри, A Wrinkle in Time – 
Складки часу, The Nun – Монахиня, A Star Is Born – 
Народження зірки, Skyscraper – Хмарочос.

Звичайно, в процесі прямого перекладу тра-
пляються відмінності оригінальних і перекладе-
них фільмонімів, що стосуються морфологічних 
і/або синтаксичних особливостей мовних систем. 
Проте значної лексико-граматичної і семантичної 
трансформації при такому перекладі не відбува-
ється: Wonder Wheel – Колесо чудес, Home Again – 
Знову вдома, Hot Summer Nights – Спекотні літні 
ночі, The Killing of a Sacred Deer – Вбивство свя-
щенного оленя, You Were Never Really Here – Тебе 
ніколи тут не було.

На нашу думку, до прямого перекладу можна 
віднести транслітеровані та транкрибовані назви, 
які не мають внутрішньої форми: The Bye Bye 
Man – Бай бай мен, Upgrade –Апгрейд.

У процесі відбирання назв фільмів для дослі-
дження та їх аналізу було з’ясовано, що ця стра-
тегія є найбільш популярною перекладацькою 
стратегією.

2) Трансформаційні тактики перекладу покли-
кані забезпечити семантичну та функціональну 
відповідність назви у мові перекладу. На думку 
дослідників, трансформації в перекладах зумов-
лені різними факторами: лексичними, стилістич-
ними, функціональними, прагматичними. Назви 
багатьох фільмів перекладаються за допомо-
гою заміни або додавання лексичних елементів, 
а використання ключових слів фільму компен-
сує в назві смислову або жанрову недостатність 
дослівного перекладу. Крім усього іншого, транс-
формаційні процеси під час перекладу забезпечу-
ють рекламну функцію фільмонімів.

У нашій вибірці трансформаційний пере-
клад було зафіксовано в 33% аналізованих оди-
ниць. Коротко зупинимося на основних типах 
трансформацій (додавання, опущення, розши-
рення / звуження номінативної одиниці вихідної 
мови, антонімічний переклад та ін.)

Для додавання характерним є збільшення 
кількості слів у мові перекладу. Необхідність 
додавання може бути виражена неформальністю 
семантичних компонентів, що містяться в ори-
гінальній назві, тобто перекладач має додавати 
слова, щоб не порушити норми української мови: 
Ocean’s Eight – 8 подруг Оушена, The Room – Кім-
ната бажань, A Dog’s Purpose – Життя і мета 

собаки, Blade Runner 2049 – Той, що біжить по 
лезу 2049, Mary – Прокляття «Мері».

Зміни можуть бути зумовлені і прагматичним 
фактором, тому що інформація, що міститься 
в назві, може бути зрозуміла іноземній аудиторії 
і одночасно незрозуміла українській аудиторії.

Поряд із додаванням може використовуватися 
і прийом опущення. У процесі перекладу най-
частіше опускаються слова, які є семасіологічно 
зайвими, тобто виражають значення, які можуть 
декодувати з тексту і без їх допомоги. Крім того, 
опущення зумовлені особливостями мови, стилем 
перекладу, відмінностями в національних тради-
ціях: Beyond Skyline – Скайлан 2.

Трансформаційний переклад охоплює також 
і ті випадки, коли є потреба в розширенні чи 
звуженні значення номінативної одиниці вихід-
ної мови. У цьому аспекті популярними є пере-
кладацькі прийоми генералізації та конкретиза-
ції. Так, наприклад, англомовний фільмонім The 
Good Liar в українському кінопрокаті вийшов як 
Ідеальна брехня. Крім того, що було здійснено 
трансформацію в парі liar (укр. «брехун») – 
брехня, змістивши акцент з агента дії на абстрак-
тний процес говоріння неправди, перекладач 
вдався до семантичної трансформації англій-
ського прикметника good, конкретизувавши його 
через український ідеальна. На нашу думку, здій-
снена трансформація є доволі влучною, оскільки 
україномовний варіант назви фільму (Ідеальна 
брехня) звучить із позицій прагматики та про-
гностики більш природно (пор. досл. Гарний 
брехун).

Проаналізуємо ще кілька прикладів транс-
формаційного перекладу. Так, англомовний філь-
монім Early Man відтворено українським Дикі 
предки. Згаданий анімаційний фільм про те, як 
тисячі років тому на Землі жили наші предки, 
що співіснували разом із динозаврами, мамон-
тами та іншими вимерлими створіннями. На світ 
ми дивимося очима печерної людини Дага. Англо-
мовна версія кіноназви акцентує саме на давніх 
часах (early) та головному герої (man – іменник 
в однині). Українські перекладачі відтворили 
в назві інші аспекти, замінивши англ. Early укра-
їнським дикі, вказавши тим сам на соціальному 
устрої наших пращурів. Також українська назва 
містить семантичний розвиток, який трансфор-
мував англійський іменник «man» в український 
«предки». Крім того, іменник вжито в множині, 
що виводить із поля зору головного героя (хай і не 
названого конкретним іменем в англомовній вер-
сії) і узагальнює зміст фільму.
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За подібними механізмами було перекладено 
також низку наступних фільмонімів, аналіз яких 
через обмежений обсяг кваліфікаційної роботи 
ми не маємо змоги здійснити. Пор.: Dear Dictator – 
Мій друг – диктатор, Destination Wedding – Екзо-
тичне весілля, Night School, Drunk Parents – Батьки 
легкої поведінки, Ghost in The Shell – Привид 
у броні, The Professor and the Madman – Геній 
і безумець, Witches in the Woods – Дух відьми, The 
Cleansing Hour – Година диявола, Latte & the Magic 
Waterstone – Пухнасті бешкетники, A Beautiful 
Day in the Neighborhood – Чудовий день у нашому 
районі.

З-поміж трансформацій, що використовуються 
під час перекладу, ми також зустріли випадки, 
коли було використано антонімічний переклад. 
Так, наприклад, англійський фільмонім Get Out 
має український еквівалент Пастка, вибір якого 
є цілком умотивований як прагматикою, так про-
гностикою функціонування цього фільмоніму 
в українському кінопросторі.

Іншим прикладом антонімічного перекладу 
може слугувати український варіант Сліпота, 
яким передано англомовний фільмонім See. На 
нашу думку, українські перекладачі мали рацію, 
запропонувавши такий варіант, оскільки сюжет 
фільму розгортається навколо події, коли в май-
бутньому людська раса втратила здатність бачити. 
Щоб вижити, людям треба було віднайти новий 
спосіб співіснування. Але все змінюється, коли 
в сім’ї воїна Баби Восса народжуються зрячі 
близнюки. Їхня поява може порушити хлипкий 
баланс нового світу і принести хаос у нову цивілі-
зацію. На нашу думку, віднайдений українськими 
перекладачами трансформаційний замінники 
«Сліпота» є цілком доречним із кількох причин: 
a) це іменник, а отже, він швидше запам’ятається, 
б) в назві більш рельєфно подана ідея фільму – 
втрата зору призводить до змін у сприйнятті світу 
і загалом цивілізаційному устрої.

3) Група фільмонів, переклад яких є непрямим, 
тобто із повною заміною вихідної назви, є кіль-
кісно невеликою (11% від загальної кількості 
вибірки). Проте такі одиниці становлять осо-
бливий інтерес для перекладознавчого аналізу, 
оскільки саме в них простежується майстерність 
чи хибність творчої перекладацької думки.

Ця перекладацька стратегія є однією з найпо-
пулярніших і вимагає чималих зусиль і творчих 
здібностей перекладачів, разом зі знанням культу-
рологічних особливостей обох країн. Заміна назви 
фільму відбувається через неможливість передати 
прагматичний зміст вихідного тексту. Найбільшу 

складність у процесі перекладу викликають фра-
зеологізми, гра слів й навмисно змінених стійких 
виразів, зміст яких є прозорим лише для тих, хто 
добре знає культуру англомовних країн. Прагма-
тична адаптація також викликана завдяки вико-
ристанню реалій та авторської словотворчості, які 
несуть певне смислове навантаження і є незрозу-
мілими в процесі дослівного перекладу.

Слід зауважити, що ця стратегія є різновидом 
смислового розвитку, де трансформація відбувається 
вже цілісно, а не за елементами і використовується 
в тому випадку, коли неможливо передати прагма-
тичний сенс вихідного тексту і доводиться вдава-
тися до повної заміни назви фільму, оскільки назва 
фільму постає неперекладним поєднанням слів.

Наведемо приклади перекладів таких назв: 
яскравим прикладом вдалої заміни є переклад 
фільму Fist Figh як Махач вчителів. Суть фільму 
можна зрозуміти із самої назви, адже викладачі 
теж люди і в них можуть виникнути конфлікти, 
що і сталося в одній зі шкіл. Перекладач вирішив 
перекласти слово «fight» як «махач», характерне 
для молодіжного сленгу та додати слово «вчителі» 
для більш точної характеристики фільму. Такий 
спосіб перекладу був вибраний для того, щоб 
залучити молодіжну публіку до перегляду цього 
комедійного фільму, адже така назва краще відо-
бражає суть фільму и підкреслює комедійність.

Іноді перекладачі намагаються відтворити 
зміст у назві кінофільму задля того, щоб під-
готувати глядача до перегляду. Прикладом того 
є бойовик Unlocked, назву якого перекладено не 
дослівно, а з дещо ширшим поясненням Таємний 
агент. Оригінальний переклад підкреслює жанр 
фільму і привертає увагу любителів трилерів.

Після прокату в Україні оскароносної стрічки 
Мій хлопець – псих (англ. Silver Linings Playbook) 
багато хто міг помітити, що невигадлива кон-
струкція здобула популярність. Глядачам також 
стали пропонувати фільми: Мій хлопець – кілер 
замість дослівного перекладу Містер Доскона-
лість (англ. Mr. Right), Якщо твоя дівчина – зомбі 
замість Життя після Бет (англ. Life After Beth). 
Скористатись цією конструкцією вирішили і при 
перекладі комедії Colossal, яку переклали Моя 
дівчина – монстр (замість Величезний). На нашу 
думку, переклад є вдалим, оскільки назва Моя 
дівчина – монстр інтригує і натякає на жанр 
та сюжет фільму.

У 2017 р. в українському кінопрокаті вий-
шов анімаційний фільм Ми – монстри, переклад 
назви якого докорінно відрізняється від англомов-
ного фільмоніму Happy Family. На нашу думку,  
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переклад, запропонований українській аудиторії, 
мав насамперед прогностичне та прагматичне 
підґрунтя, оскільки цільовою аудиторією цієї 
кінострічки були, в тому числі, і діти. За сюже-
том, Емма і Френк – звичайні батьки, а Фей 
та Макс – звичайні діти. Сім’я живе як тисячі 
інших сімей, маючи стандартні для багатьох 
людей проблеми. Навряд чи їх можна назвати 
щасливими. Саме через це Ема, аби урізноманіт-
нити буденщину, замовляє в магазині костюмів 
«Світ вампірів», костюми для всіх. Але слухавку 
піднімає сам Дракула, який пропонує зачарувати 
її домашніх та перетворити їх на монстрів. Відтак 
Френк стає Франкенштейном, Ема – вампіршою, 
Фей – мумією, а Макс – оборотнем. Для того, щоб 
повернути все назад, герої мають зрозуміти, що 
для них є щастя. Адже монстрами бувають лише 
нещасні люди.

Відповідно, в англомовній назві автори заклали 
ідею про щасливу родину, про гармонію та вза-
єморозуміння, які є підвалинами для створення 
щасливої сім’ї. Крім того, фільм було створено 
за мотивами одноіменної книги Девіда Сефьєра. 
Тому для англомовної аудиторії, знайомої з твор-
чістю цього письменника, екранізація історії 
і називання її за назвою фільму стало цілком при-
родним явищем. В українському прокаті стрічка 
змінює назву, яка, хоч і акцентує на сюжетній 
лінії, проте втрачає ті імплікативні посили, що 
мала англійська номінація. Не секрет, що для 
молодшого покоління тема монстрів, потойбічних 
створінь, жахів завжди була цікавою. Тому, випус-
тивши в кінопрокат фільм із дослівним перекла-
дом Щаслива сім’я, продюсери могли б втратити 
частину цільової аудиторії.

Ще одним прикладом повної заміни назви 
фільму є переклад англомовного фільмоніму 
Before I Fall українською назвою Матриця часу. 
На нашу думку, українська версія є доволі вдалою, 
оскільки її легко запам’ятати і відтворити. Однак 
фільм було створено за мотивами роману Лорена 
Олівера «Перед тим, як я впаду», який не має 
українського перекладу. Відповідно, перекладачі 
не орієнтувалися на книгу, а були вільні у твор-
чості. За сюжетом Саманта – старшокласниця, яка 
весело проводила час, була визнаною в колі одно-
літків, одним словом, насолоджувалася життя, 
доки все не перевернулося 12 лютого. Саме в цей 
день дівчина потрапила в аварію, після якої вона 
занурилася в часову петлю, і щодня переживає той 
самий день. Щоб вибратися з цієї петлі, Саманті 
знадобиться не одна спроба прожити ті ж самі 
події кілька разів, виправляючи помилки і зна-

ходячи істинні життєві цінності. На нашу думку, 
український переклад є доволі вдалим, він вида-
ється більш містким. Крім того, ймовірно в гляда-
чів могли виникнути асоціативні зв’язки з відомим 
фільмом «Матриця» (1999 р.). Водночас апеляція 
до минулого досвіду саме в цьому випадку може 
зіграти не на користь прокатників, оскільки зали-
шається один проблемний нюанс. Якщо назва 
фільму мала за мету викликати асоціацію із від-
носно давнім у часі фільмом «Матриця», то зга-
дати його могли люди середнього віку (тобто ті, 
хто дивився його більше 20 років тому). «Матриця 
часу» – це ж фільм, орієнтований на молоду ауди-
торію, оскільки написаний на основі роману для 
підлітків. Тому в цьому разі активізація глядаць-
кої зацікавленості з опертям на минулий досвід 
навряд чи буде дуже ефективною.

Повного переосмислення зазнав англомовний 
фільмонім A Prayer Before Dawn (дослівно Пере-
дранкова молитва). В українському кінопрокаті 
фільм вийшов під назвою Бої без правил. На нашу 
думку, у процесі переосмислення було втрачено 
сутнісну ознаку фільму, і нова назва спрацю-
вала лише для рекламної функції. Адже фільм 
зовсім не про бійки (хоча вони, звичайно, є), а про 
людину, яка маючи кримінальне минуле, нарко-
тичну залежність, потрапляє в тайську в’язницю, 
але залишається незламаною. Головний герой 
бойовика – боксер-англієць Біллі Мур. Хлопець 
вживає наркотики і не відмовляється брати участь 
у договірних матчах. Врешті молоду людину аре-
штують і відправляють до тайської тюрми, яка 
відома жорсткими умовами. Аби вижити, голо-
вний герой вимушений був взяти участь у боях без 
правил. Але в задумці авторів кінокартини лежала 
інша думка – протистояння долі і перемога над 
негараздами, переосмислення життя і т.ін.

Іншим прикладом, який ми проаналізували, 
став переклад англомовного фільмоніму Endings, 
Beginnings українською назвою Коханці. На нашу 
думку, український переклад є доволі влучним, 
оскільки номінація «Коханці» відразу привер-
тає увагу глядачів, окреслюючи сюжетну лінію 
фільму. Дафна, головна героїня, переживає розлу-
чення зі своїм коханцем і перебирається до своєї 
сестри в гостьовий дім. Під час вечірки в будинку 
сестри вона зустрічає друзів Джека та Френка. 
Перший – вишуканий, розумний і ніжній. 
Френк – повна протилежність: непередбачуваний, 
ризиковий, авантюрний. Дафні подобаються оби-
два, і ситуація стає майже критичною, оскільки 
дівчина не хоче псувати стосунків між друзями 
і водночас втомилася від власного душевного 
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болю. Водночас український фільмонім Коханці 
не відтворює сюжетної лінії цілком, оскільки 
основна проблеми – це кохання на трьох.

Англомовний фільмонім Second Act було замі-
нено українським Почни спочатку. Запропонова-
ний переклад, хоча і має схожі семантичні нотки, 
проте є доволі відмінним від задуму оригіналу. 
Головна героїня Майя не закінчували універси-
тет ні в Кембриджі, ні в Гарварді, ні в Йелі. Проте 
вона свято вірить у те, що жоден диплом не може 
перемогти справжній талант і бажання працю-
вати. Сорокалітня жінка мріє довести всім, що 
вона в рази краща за всіх дипломованих осіб. Друг 
героїні вирішив допомогти їй, створивши для 
героїні фейкову сторінку в соціальних мережах 
і заповнивши її вигаданою інформацією. Завдяки 
цьому Майю радісно прийняли на роботу у велику 
компанію. Проте цей старт нового життя – не 
привід забувати, хто ти є насправді. Український 
переклад кіноназви загалом відтворює сюжетну 
колізію героїні, проте почати з початку і спробу-
вати ще раз (саме про це йдеться в англомовній 
назві) – доволі різні речі.

Цікавою є трансформація назви Річар гово-
рить «Прощай» (українська версія) англо-
мовного фільмоніму Професор. Це фільм про 
професора літератури, який намагається зруй-
нувати себе швидше, ніж це зробить його хво-
роба. У компанії алкоголю та улюбленої собаки 
він нарешті усвідомлює очевидні, і все же вічні 
істини. Цікаво, що спочатку англомовна версія 
назви також звучала як Richard Says Goodbye, але 
перед світовим релізом назву замінили на більш 
лаконічну The Professor, аби уникнути паралелей 
з іншим фільмом режисера Уейна Робертса Katie 
Says Goodbye (фільми не мають жодних спіль-
ний сюжетних ліній). Проте в українському про-
каті картина вийшла під старою назвою, що, на 
нашу думку, є цілком виправданим. Адже герой 
фільму – професор літератури, який дізнається 
про смертельну хворобу і вирішує провести 
решту життя без обмежень. Річард стає на шлях 
самознищення.

Цікавою є трансформація англомовної назви 
фільму All Nighter в українську Татусь моєї 
колишньої. Вираз «all nighter» має значення «всю 
ніч». Саме стільки часу проводить Мартін із бать-
ком Джинні, своєї колишньої дівчини, втягуючись 
у нічні пригоди на вулицях Лос-Анжелеса. Укра-
їнські ж перекладачі акцентували саме на татусі 
колишньої дівчини, тим сам означивши головного 
героя – містера Галло, який є винуватцем всього, 
що відбувається з Мартіном.

Іноді кардинальна зміна назви в перекладі від-
бувається з комерційних причин, тобто заради 
успіху фільму. Фільм Kung fu yoga з Джеккі 
Чаном переклали як Обладунки бога: у пошу-
ках скарбів. Виключно з комерційних міркувань 
дистриб’ютори відмовилися від оригінального 
назви Кунг фу йога і вирішили поспекулювати 
на популярній сазі Обладунки Бога, яка зробила 
Джекі Чана світовою знаменитістю. Нічого спіль-
ного, крім виконавця головної ролі і теми скарбів, 
у нового фільму з легендарною трилогією немає, 
тому деякі глядачі залишилися розчаровані, 
оскільки вони думали, що купують квиток на про-
довження улюбленого комедійного бойовика.

Іншими прикладами непрямого перекладу 
англомовних фільмонімів можуть бути наступні 
зафіксовані нами одиниці: Marrowbone – Оселя 
тіней, A Few Less Men – Післявесільний розгром, 
Rough Night – Розваги дорослих дівчат, Wish 
Upon – Бійся своїх бажань, Snatched – Безсоромна 
мандрівка.

Отже, проаналізувавши тенденції до так-
тик і стратегій перекладу англомовних назв 
фільмів, що вийшли в український кінопрокат 
у 2018–2020 рр., ми можемо підсумувати: з-поміж 
трьох тактик перекладу (прямий переклад, транс-
формаційний переклад, непрямий переклад), 
перевагу надають першим двом видам. Узагаль-
нені результати представлені на рис. 1.

 Рис. 1. Тактики перекладу англомовних 
фільмонімів

Висновки і пропозиції. Основними стратегіями, 
якими послуговуються перекладачі фільмонімів, 
є форенізація (очуження) та доместикація (одомаш-
нення). Традиційно під стратегією одомашнення 
розуміють т.зв. вільний переклад задля мінімізації 
впливу мови оригіналу на мову перекладу. На про-
тивагу доместикації, стратегія форенізації має на 
меті зберегти форму і зміст тексту оригіналу в мові 
перекладу. Вищезазначені (свідомо чи несвідомо 
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вибрані) глобальні стратегії чи методи визначають 
загальну перспективу, яку сприймає перекладач, на 
фільм та прогнозований його успіх на ринку кіно-
індустрії.

Основними викликами, з якими стикається 
перекладач під час відтворення назви фільмів, 
зосереджені у виборі стратегії доместикації чи 
форенізація. Залежно від намірів наблизити назву 
до власної культури чи занурити глядача в чужо-
земну, переклад може бути прямим, трансформа-
ційним або непрямим.

Перекладознавчий аналіз англомовних фільмо-
німів та їхніх українських еквівалентів засвідчив 
прагнення локалізаторів зберегти інтенції авто-
рів фільмів, свідченням чого є більш часте вико-
ристання прямого та трансформаційного пере-
кладу. Непрямий переклад охоплює лише 11% від 
загальної кількості проаналізованих мовних пар, 
однак його специфіка залишає широке дискусійне 
поле для подальших наукових розвідок і дискусій 
із залученням металінгвістичного апарату комуні-
кативної, прагматичної та психолінгвістики.
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Ivanytska N. B. ENGLISH FILM TITLES IN UKRAINIAN TRANSLATION
The article analyses the modern translation strategies and tactics of English-language films titles of recent 

years. The relevance of this research is determined by a number of factors, including: interest of linguists in 
the processes of nomination of films as a specific extralinguistic reality, intensification of typological researches 
of film titles, development of Ukrainization of film industry on the basis of traditions and new tendencies. The 
main trends in the development of strategies of foreignization and domestication in the context of translation 
of film titles were traced and relevant ways of translation of film titles into Ukrainian from the standpoint 
of translation studies and linguopragmatics were identified. The analysis involved 300 English-language titles 
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and their Ukrainian translations (released in recent years (2018–2020). The film titles were selected using 
the “Random Film” service from the online resource “Cinema. Theatre. Ua” (https://kino-teatr.ua/ru/main/
films/year/2020/page/17.phtml).

There are considerations on the relevance of choosing one of the strategies of film title translation: 
domestication or foreignization. Proponents of domestication emphasize the difficulty of finding content-relevant 
and culturally identical matches in multilingual systems and the importance of overcoming cultural barriers 
by addressing national realities. Proponents of the foreignization base their arguments on the following facts: 
an authentic image of a foreign cultural colour expands the linguistic and cultural competence of the reader, 
forms his general development and tolerance for other cultures.

The thesis proved that the choice of domestication or foreignization is determined by a number of linguistic 
as well as marketing and pragmatic factors. It has been found that direct, transformational and indirect 
translation tactics have been used in the translation of English-language films titles in recent years.

The research showed the desire of localizers to preserve the intentions of filmmakers, as evidenced by 
the more frequent use of direct (56%) and transformational (33%) translation. Indirect translation covers 
only 11% of the total number of analysed language pairs, but its specificity leaves a wide field of discussion 
for further scientific research and discussions involving the communicative, pragmatic and psycholinguistics 
aspects.

Key words: film title, domestication, foreignization, translation tactics, direct translation, transformational 
translation, indirect translation.
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МІСЦЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЕРЕКЛАДУ  
БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОЮ МОВОЮ  
В ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ  
В. КОПТІЛОВА

У статті проведено комплексний системний аналіз індивідуальних особливостей вживання 
та сутності значень базових перекладознавчих термінів «точність», «вірність», «відповід-
ність», «еквівалентність», «адекватність» та їх морфологічні форми у перекладознавчій 
концептосфері В. Коптілова. Це дослідження спирається на ретроспективно-діахронічний 
та синхронічний підходи та виконане в межах дескриптивного перекладознавства. У статті 
проведено порівняльно-контекстуальне вивчення смислового змісту досліджуваних термінів 
в авторській терміносистемі дослідника та інтертекстуально-системний аналіз їх викорис-
тання у певних значеннях, текстах і контекстах. Вищезгадані термінологічні одиниці про-
аналізовано в контексті авторської концепції перекладу близькоспорідненою мовою, адже, 
по-перше, В. Коптілов був послідовником М. Рильського, автора теорії художнього перекладу 
з близькоспоріднених мов; по-друге, В. Коптілов досконало володів російською мовою, навіть 
писав нею власні вірші.  Висвітлено становлення базових перекладознавчих  термінів в україн-
ській перекладознавчій думці 1960-х – 1980-х рр. в контексті їх використання В. Коптіловим 
в його численних дослідженнях українського художнього перекладу. Визначено авторські від-
тінки значень та пріоритетність тих чи інших термінів в авторському науковому мовленні 
В. Коптілова щодо перекладів близькоспорідненою мовою. Висвітлено філософію перекла-
дознавчої концептосфери В. Коптілова та систему його поглядів на художній переклад як 
перекладача-практика,  як прихильника перекладознавчої теорії «золотої середини» та роз-
будовника української школи перекладу другої половини ХХ століття. Визначено фактори 
впливу на становлення перекладознавчої концептосфери  наукового мовлення В. Коптілова. 
Дослідження дозволить зробити подальше переосмислення деяких стандартних визначень 
низки термінів.

Ключові слова: переклад близькоспорідненою мовою, авторська концептосфера, вірність, 
точність, повноцінність.

Постановка проблеми. Якщо поглянути в діа-
хронії на терміни «точність», «вірність», «відпо-
відність», «еквівалентність», «адекватність» та їх 
морфологічні форми як базові перекладознавчі 
терміни, що характеризуються неоднозначністю, 
а навіть і багатозначністю, то чітко простежу-
ється їх історична еволюція. Ще Ієронім у ІV сто-
літті  пропагував переклад змісту оригіналу, так 
званий «sense-for-sense translation». Терміноло-
гічна одиниця, вочевидь, за своєю природою 
тяжіє до однозначності, але в різні епохи терміни 
набувають різних значень у зв’язку з їхньою істо-
ричною динамікою. Українські перекладознавчі 
терміни не всі мають іноземне походження та не 
всі є семантичними кальками, а отже ретроспек-
тивно-діахронічне та синхронічне дослідження 
термінів у перекладознавчому дискурсі з метою 

подальшого визначення їхнього місця, ролі, 
домінантності в сучасній метатерміносистемі 
перекладознавства через дескриптивні методи 
варте уваги. Авторська терміносистема профе-
сора В. Коптілова як послідовника неокласиків 
М. Зерова та М. Рильського – це модель науки про 
переклад, яка не є випадковою і має внутрішню 
зв’язність. Концептосфера В. Коптілова, перекла-
дознавця та перекладача, включає базову пере-
кладознавчу термінологію з новими відтінками 
значень у вищенаведених термінів. Послідовник 
М. Рильського, автора теорії художнього пере-
кладу з близькоспоріднених мов, В. Коптілов 
приділяв велику увагу перекладам близькоспорід-
неною мовою, що знайшло своє широке віддзер-
калення в авторській концептосфері перекладоз-
навця.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням перекладознавчого доробку В. Коп-
тілова займались перекладознавці: О. Чередни-
ченко, І. Корунець, Л. Коломієць, Р. Зорівчак, 
М. Стріха. За останні 10 років написано чисельні 
дисертації, монографії, статті, в яких дослі-
джується перекладацький та перекладознавчий 
доробок В. Коптілова, серед яких І. Одрехівська, 
В. Матюша та інші.

Постановка завдання. Проаналізувати істо-
рико-культурне середовище розвитку терміно-
системи перекладознавчої концептосфери В. Коп-
тілова; дослідити еволюцію концепту «золотої 
середини» в українській школі художнього пере-
кладу; виділити базові терміни авторської тер-
міносистеми В. Коптілова; проаналізувати кон-
текстуальний зміст та відтінки базових термінів 
перекладознавчої концептосфери В. Коптілова; 
визначити їхнє місце, роль, домінантність у кон-
цептосфері перекладознавця.

Виклад основного матеріалу. Ще І. Котлярев-
ський як один з фундаторів нового українського 
письменства, який, за періодизацією М. Зерова, 
творив у добу класичних пережитків і сентимен-
талізму, зробив перший внесок у формування 
української літературної мови, впливаючи тим 
самим на українську культуру. М. Старицький, 
творчість якого стала містком від доби романтич-
них поглядів і форм до доби наївного реалізму 
з нахилом до натуралізму [1, с. 19], розсував 
рамки українського літературного слова, збагачу-
ючи рідну мову лексично та виводячи українську 
літературу на широкий шлях розвитку. І. Франко, 
творчість якого була передтечею неокласицизму, 
корегував і створював єдину загальнонаціональну 
літературну українську мову вільну від «книж-
ного нальоту» [2, с. 171]. М. Зеров як основопо-
ложник неокласицизму та борець з регіоналізмом 
і провінційністю української мови відстоював 
створення «великого стилю». М. Рильський як 
учень М. Зерова та його послідовник, який також 
багато успадкував німецького романтизму, через 
мистецтво відстоював вірність національному 
духу народу, місця, часопростору. Такі погляди на 
художній переклад споріднюють М. Рильського 
і з добою німецького романтизму, і з українським 
неокласицизмом.

Численні французькі класики, німці-роман-
тики інтелектуально запалили національні роман-
тичні школи у Центральній та Східній Європі: 
чеську, польську, українську. Постромантичний 
світ визначив та стандартизував новий стиль мис-
лення, так званий «Zeitgeist», запалюючи націо-

нальний дух. Спадкоємець німецьких романти-
ків у наданні першочергової ролі духу оригіналу 
в перекладі поет-перекладач, перекладознавець, 
літературознавець, визнаний майстер поетич-
ного слова М. Рильський умів надавати звучання 
потаємним прагненням та думкам і почуттям 
суспільства завдяки точному та образному вико-
ристанню словесних скарбів української мови 
та її образно-символьному змісту. М. Рильський 
як один із «п’ятірного грона» українських поетів-
неокласиків, соратник репресованих та страчених 
М. Драй-Хмари, П. Филиповича не міг говорити 
про націєтворчий фактор перекладу, але знаходив 
можливість показати гнучкість української мови 
через власні твори, переклади, перекладознавчий 
доробок. У цьому сенсі праці М. Рильського, зда-
ється, передували розповсюдженню нових ідей 
та поглядів і кували живий дух колонізованого, 
але не скореного українського народу. Звісно, 
важко провести межу між впровадженням тих 
чи інших соціально-культурних змін та переда-
чею через слово існуючого клімату в суспільстві 
як прагнення до цих змін, до національно-куль-
турного відродження [4, с. 72]. Зазвичай природу 
історичного періоду, духу часу, можна зрозуміти 
лише ретроспективно, і саме тоді дати найкра-
щий підсумок соціально-культурних подій. Таким 
чином, ланцюг неперервності простежується 
від М. Рильського до його учня і послідовника 
В. Коптілова.

За радянською перекладознавчою концепцією, 
переклад мав бути масовим, тобто легким, есте-
тичним, красивим, без будь-яких ускладнень, які 
викликали б труднощі. Ідея радянської перекла-
дацької місії була утвердити масовість, і в цьому 
вона збігалась із місією неокласиків, яка поля-
гала в утвердженні в українській мові та культурі 
європейських образів, ідей, тем через переклад, 
а зрештою, в утвердженні виражальної гнучкості 
рідної мови. В цьому неокласики поділяли іде-
али так званого «маршаковського підходу», тобто 
школи культового радянського перекладача соне-
тів В. Шекспіра Самуїла Маршака. Саме завдяки 
неокласикам українська мова і культура виходять 
з колоніального стану і перестають бути мовою 
та культурою для хатнього вжитку. Саме неокла-
сики втримували престиж рідної мови, але щоб її 
читали маси, вона мала бути вільною від елітар-
ності та елітизму, адже в радянському тренді було 
привнесення освіти трудящим масам [4, с. 308]. 
Однак, не дивлячись на уявну відлигу, радянська 
дійсність та нищівний стиль соцреалізму так чи 
інакше нав’язливо позиціювали українську мову 
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як обмежену, активно домішували в неї росій-
ську мову, обтяжували українську мову цензурою, 
настановами, називали полонізмами та архаїз-
мами природні українські слова.

Загалом, для неокласиків як фундаторів школи 
українського художнього перекладу та їх учнів 
важливими були гармонія та збалансованість, 
а сам художній твір обов’язково повинен відпо-
відати естетичним критеріям та не суперечити 
уявленням про естетичне самого читача. Така 
рецептоцентричність, зосередженість на спожи-
вачі художнього перекладу була в той історичний 
момент важливою тому, що неокласики відчували 
свою націєохоронну місію та відповідальність за 
те, щоб творити та розвивати сучасну українську 
мову та культуру вільну від колоніальної про-
вінційності та культурного міщанства [4, c. 83]. 
Через переклад неокласики та їх учні привносили 
в українську мову та культуру європейськість, 
а саме європейські образи, теми, мотиви.

В. Коптілов як наступник М. Рильського 
працював у редколегії літературно-художнього 
журналу іноземної літератури «Всесвіт». Пере-
кладознавець серед перших в Україні 1971 року 
захистив докторську дисертацію з перекладоз-
навства «Нарис історії українського поетичного 
перекладу (дожовтневий період)» (йому пере-
дувала докторська дисертація Є. Старинкевич 
«Проблеми художнього перекладу. Українські 
радянські переклади французьких класиків», 
захищена 1945 року) [3, с. 442], став засновни-
ком пізньорадянської наукової школи перекладоз-
навства в Україні [10, c. 277] й пильно стежив за 
розвитком теорії та практики перекладу в Європі. 
У 1980-х – 1990-х рр. В. Коптілов працював при 
ЮНЕСКО й виконував роль посла української 
культури в Європі.

В. Коптілов має право називатись найвидатні-
шим теоретиком концепції «золотої середини», 
адже він як перекладач та перекладознавець нада-
вав перевагу балансу, і така «коптилівська префе-
ренція» була невипадкова. У наставника В. Коп-
тілова М. Рильського «золота середина» побіжно 
розглядалась з погляду естетичності, а особливо 
М. Рильський-неокласик був співцем гармонії 
у поезії, розвивав мистецьку концепцію рівно-
ваги, запозичену ще у давніх римлян, наприклад, 
Цицерона та його учня Горація, які пропагували 
концепцію гармонійного світу, збалансованості 
у всьому, вірності за змістом, а не за формою, 
тобто таку ідею гармонії у мистецтві, яку нині 
називають античною класичною концепцією 
«золотої середини» [18, с. 41].

Зокрема, за В. Коптіловим, переклад М. Зеро-
вим брюсівського «Наполеона»  при «схожості 
змісту, при збереженні загального ритмічного 
та синтаксичного малюнку» вносить певні зміни 
у першотвір. І хоча образ попелу лише асоціа-
тивно пов’язаний з іншими образами строфи, 
М. Зеров виправляє «в’ялий вираз» оригіналу про 
слід, що лишають рухи. Замість того, щоб копію-
вати це місце, М. Зеров «уточнює значення слова 
«кроки» за допомогою двох епітетів» [15, с. 154].

У своїх теоретичних перекладознавчих пра-
цях, як і в перекладах, В. Коптілов послідовно 
пропагував ідеал гармонії між формою та зміс-
том. В розумінні В. Коптілова, переклад має бути 
збалансованим, тобто рівною мірою враховувати 
і зміст, і поетичну форму. Тільки збалансований 
переклад, за В. Коптіловим, має шанс увійти в істо-
рію і надовго посісти місце в національному літе-
ратурному процесі. Зокрема, перекладознавець 
називає переклад «значною мірою пошуком най-
відповідніших синонімів», щоб виразити художні 
образи та ідеї оригіналу, адже «не важко передати 
загальний зміст... набагато важче знайти найпо-
трібніше слово, найвідповіднішу синтаксичну 
конструкцію» [8, с. 48]. Саме «точність вибору», 
за В. Коптіловим, і є визначальною для автор-
ської перекладацької стратегії митця. Аналізуючи 
переклад «Вольних сонетів» І. Франка А. Ахма-
товою, В. Коптілов пише, що в першому чотири-
вірші перекладачка не знайшла «прямого відпо-
відника» рядкам «…закута правда бухне і застилі 
шкарлющі світа розірве на нім…», проте замінила 
його на франківський афоризм з «Лісової ідилії»: 
«…вдруг грянет правда и слова живые оковы 
мира сокрушат огнем…» [8, с. 57]. За В. Копті-
ловим, другий чотиривірш А. Ахматова зробила 
далеким від першотвору, адже в ньому є лише 
один «безпосередній відповідник» франківського 
«поступу думок», а решта – «начебто належить 
самій перекладачці» [8, с. 58]. За В. Коптіловим, 
хоча А. Ахматова не відтворила звуків, викорис-
таних І. Франком, вона врахувала звукове проти-
ставлення початку і закінчення строфи. Нарешті, 
вірному відтворенню першотвору сприяє «енер-
гійна вимова відповідних слів у сполученні з їх 
семантикою» [8, с. 59].

У статті «Переклад чи переспів?» В. Коптілов 
погоджується, що складність природи художнього 
перекладу полягає в «діалектичній суперечності 
високої художності і граничної вірності оригіна-
лові», та попри труднощі перекладознавець наго-
лошує на «можливості поєднання в художньому 
перекладі «високого рівня майстерності з такою 
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ж високою точністю (певна річ, не в букваліс-
тичному розумінні цього слова)» [7, с. 145]. Кри-
тикуючи однобічність у підходах до перекладу, 
В. Коптілов пише, що вона викликана «нечітким 
розумінням природи художнього перекладу, змі-
шуванням понять, надуманим протиставленням 
вірності оригіналові естетичним якостям пере-
кладу» [7, с. 149]. Розмежовуючи переспів та пере-
клад,  В. Коптілов пише, що шлях переспіву – це 
переказати зміст, думки, почуття, втілені в першо-
творі, надавши їм форми звичної для мови пере-
співу, який лише натякатиме на оригінал. Переклад 
же, за В. Коптіловим, поєднує в собі «художність 
і вірність оригіналові» за формою та змістом 
[7, с. 150]. За В. Коптіловим, творче відображення 
єдності форми та змісту означає активний про-
цес глибшого розуміння своєрідності художнього 
мислення автора. Внаслідок аналізу оригіналу 
перекладацька творчість збагачується, адже такий 
аналіз «дає чіткий орієнтир, допомагає відібрати 
з кількох варіантів перекладу: найвідповідніший 
оригіналові» [7, с. 148]. Відмежовуючи переклад 
від переспіву В. Коптілов пише, що в перекладі, 
на відміну від переспіву, ідейно-емоційне різно-
маніття першотвору виливається у форму, «відпо-
відну формі оригіналу» [7, с. 150].

В. Коптілов далі, у пізніших дискусіях, роз-
вивав концепцію «вірного» перекладу М. Риль-
ського. Вірність, за М. Рильським, передбачає 
вірність духові оригіналу, а терміну «вірність» 
М. Рильський надає перевагу над терміном «точ-
ність» [11, c. 332]. У творчому доробку В. Коп-
тілова спостерігається протистояння концепцій 
«вірності» та «точності». Переклад, за В. Копті-
ловим, має бути точним, але не буквально точним. 
Зокрема, у першому виданні посібника «Теорія 
та практика перекладу» він пише про «формаліс-
тичний» художній переклад, якому притаманна 
«формальна точність» та який ще називають «тех-
нологічно точним». Такий переклад категорично 
засуджується перекладознавцем, адже він відри-
ває форму від змісту, окрему деталь від худож-
нього цілого [8, с. 27]. Іншою крайністю називає 
В. Коптілов «волюнтаристський» художній пере-
клад або, використовуючи сучасну термінологію, 
одомашнювальний. Зрештою, «золотою серед-
иною» перекладознавець називає «реалістичний» 
художній переклад, який відрізняється «єдністю 
змісту і підпорядкованої йому форми, єдністю 
художнього цілого оригіналу і підпорядкованих 
йому деталей» [8, с. 27].

Зокрема, майстерністю художнього перекладу, 
за В. Коптіловим, є вміле поєднання «вірності 

ідейно-художній природі оригіналу з високим 
мистецьким відтворенням його засобами рідної 
мови» [8, с. 28]. Високої оцінки, за  В. Коптіловим, 
перекладацька діяльність заслуговує за умови 
«глибокого проникнення у зміст і стиль оригіна-
лів, максимальної вірності першотворам, багат-
ства лексичних та синтаксичних засобів мови» 
[8, с. 28]. За В. Коптіловим, якість перекладу 
художнього твору оцінюється за такими самими 
критеріями, що й якість оригіналу. Перекладозна-
вець розтлумачує, що «зберігаючи вірність пер-
шотворові, перекладач не має права поступатися 
в ім’я цієї вірності художнім рівнем свого пере-
кладу» [8, с. 33]. Наприклад, В. Коптілов зазна-
чає, що для авторської стратегії М. Рильського 
характерне «багатократне повернення до вже 
перекладеного тексту... з метою знайти нові сло-
весні фарби й досягти ще вищого рівня вірності 
першотвору» [8, с. 29] та «найточнішого відтінку 
значення» [8, с. 60]. В. Коптілов додає, що для 
М. Рильського була незаперечною можливість 
і необхідність поєднання «вірності оригіналові 
з високою художністю» [8, с. 36].

У статті «Перекладаючи з російської», при-
свяченій перекладацькому доробку М. Зерова, 
В. Коптілов пише, що попри окремі випадки від-
ступу від оригіналу в деталях, М. Зеров знаходив 
рівновагу в інших місцях перекладу, «надаючи 
в цілому вірний образ оригіналу» [15, c. 155].  
За В. Коптіловим, М. Зеров умів поєднувати 
«творчу свободу у відношенні до деталей з висо-
кою вірністю семантичному, образному, худож-
ньому ядру твору» [15, с. 156]. В. Коптілов заува-
жує, що завдяки своїй перекладацькій стратегії 
М. Зеров запобігав двозначності у перекладах, 
«яка може виникнути при поверхнево точному 
віддаванні змісту». Влучні «уточнюючі епітети», 
за В. Коптіловим, є в перекладах М. Зеровим пуш-
кінських творів [15, с. 160].

У статті «Олексий Кундзич – теоретик и прак-
тик», порівнюючи переклад «Війни та миру» 
Л. Толстого О. Кундзичем, який був опубліко-
ваний 1957 року, та іншим перекладачем, ім’я 
якого не згадувалось через цензурні вимоги 
(імена репресованих перекладачів та тих, хто емі-
грував під час чи після Другої світової війни не 
можна було згадувати), який був надрукований на 
20 років раніше, В. Коптілов пише, що переклад, 
зроблений раніше, виявився занадто далекий від 
змісту та стилю оригіналу. За В. Коптіловим, якби 
цей переклад виконувала електронна машина, 
«озброєна різноманітними правилами лексичних 
і граматичних відповідників, але яка б і гадки не 
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мала про життєві ситуації, відображені в словах 
тексту оригіналу», машинний переклад був би 
кращим [14, с. 274]. Фраза «Как же сказывали, 
Кутузов кривой, об одном глазу?» в перекладі 
1937 року передана через словниковий відповід-
ник «як», тобто «як же казали...», хоча вона, за 
В. Коптіловим, стосується не способу вислову 
про каліцтво Кутузова (як це вийшло в укра-
їнському перекладі), а їх значення [14, с. 274]. 
У О. Кундзича ця фразу звучить як: «– Чого ж це 
казали…» і, за В. Коптіловим, передає «не окремі 
словоформи, а  зміст всього уривка» [14, с. 274]. 
Фраза «– А то нет! Вовсе кривой. – Не, брат... 
Глазастей тебя...» в перекладі 1937 року звучить:  
«– А то ні! Одноокий. – Ні, брат... Окастіший за 
тебе». Хоча, за В. Коптіловим, українські слова 
«окатий», «окастий» «могли б служити відпо-
відником російському слову «глазастый», якщо 
б мова йшла про розмір очей фельдмаршала» 
[14, с. 274]. Перекладознавець  додає, що вирази 
«об одном глазу», «вовсе кривой» мають відтінок 
простонародної мови, тоді як «українські їх екві-
валенти («з одним оком», «одноокой»), хоча і вірні 
за змістом, стилістично нейтральні, незабарв-
лені» [14, с. 275]. Інша фраза Л. Толстого «Он был 
очень мил. Сейчас на все согласился...» у пере-
кладі 1937 року звучить «Він був дуже милий...» 
і, за В. Коптіловим, позбавлена будь-якого сенсу. 
Натомість О. Кундзич дає «точний відповідник»: 
«Він був дуже привітний» [14, с. 275]. Для фрази 
«мягкостью и гибкостью маленьких членов» вда-
лим перекладом О. Кундзича є «м’якою гнучкістю 
маленьких  рук і ніг», адже, за В. Коптіловим, 
«відповідника в українській мові для слова «чле-
нів» немає» [14, с. 276].

Точність, за В. Коптіловим, полягає у відтво-
ренні домінант у змісті та формі, відповідно до 
теорії домінант А. Федорова [17, с. 371]. Пере-
кладознавець закликає не заглиблюватись у зміст. 
Спираючись на ідею М. Рильського про гармонію 
та вірність духові першотвору, за В. Коптіловим, 
переклад має водночас і вести читача в країну 
автора до авторської картини світу, і бути макси-
мально доступним для читача, який живе в іншій 
країні, в іншу епоху. В. Коптілов високо ціну-
вав точність, але при цьому точність не повинна 
суперечити мистецькій якості. Для В. Коптілова 
як для учня неокласиків важливо було розвивати 
концепти рівноцінності, рівновартісності, худож-
ності перекладу. Зокрема, у рецензії перекладів 
творів І. Франка А. Ахматовою, В. Коптілов пише 
про максимальну «синтаксичну точність», а саме 
відтворення «ораторського синтаксису І. Франка, 

цілковитий збіг смислових одиниць з одиницями 
синтаксичними» і «віршову точність» [8, с. 59].

М. Зеров, за В. Коптіловим, приділяв особ-
ливу увагу стилю оригіналу, адже «іноді окремі 
риси перекладів М. Зерова не мають відповідни-
ків у оригіналі, але вони виявляються властивими 
іншим творам того ж автора» [15, с. 157]. В. Коп-
тілов зауважує, що прикметник «темний» часто 
зустрічається в перекладах М. Зерова, «не маючи 
прямих відповідників в оригіналах» [15, с. 160]. 
При перекладі чехівського «Чорного монаха» 
М. Зеров відмовився від «словникового відповід-
ника» російського слова «наслаждение», бо воно б 
звузило і викривило зміст, але натомість М. Зеров 
переклав «наслаждение» як «радість» [15, с. 163]. 
Про переклади М. Зеровим пушкінського «Бориса 
Годунова» В. Коптілов пише: «…все тут відпові-
дає пушкінському тексту». Однак, за В. Коптіло-
вим, кінцевий варіант перекладу твору М. Зеро-
вим «психологічно точніший» в останніх рядках 
монологу [15, с. 169]. В. Коптілов звертає увагу 
на метод компенсації, використаний М. Зеровим 
для перекладу церковно-слов’янізмів та вказує на 
труднощі їх відтворення, зазначаючи, що в укра-
їнській мові немає «відповідних урочисто забарв-
лених слів» [15, с. 169].

У статті «Затерті слова та «сататі ієрогліфи»» 
В. Коптілов критикує, з одного боку, «безпар-
донне «осучаснення» мови суржиковим шумо-
винням, затирання відстояного віками сенсу слів 
неточним їх уживанням», урізання тексту там, де 
«нема точного відповідника у словнику» та «фор-
мальну відповідність перекладу до слів оригі-
налу», а з іншого – надмірне «архаїзаторство», 
стильові надмірності, недоречні говіркові слова, 
коли «приблизність, нечіткість змісту цілком 
відповідає розхитаності форми» [5, с. 32]. Осно-
вна «заповідь культури мови», за В. Коптіловим, 
«це відповідність форми вислову його змістові» 
[5, с. 37].

В. Коптілов категорично не сприймав бук-
валізму, з одного боку, і довільного перекладу, 
з іншого. Перекладацькою метою, за В. Коптіло-
вим, є і зміст перетворити, і форму передати, пере-
робляючи при цьому першотвір так, щоб, з одного 
боку, не спотворити автора, а з іншого – забезпе-
чити читачеві і дух, і так званий «смак» оригіналу. 
За В. Коптіловим, намагання бути «буквально 
точним» дає зворотні наслідки, а результат такого 
перекладу може правити за спеціальний посібник 
«Як не треба перекладати» [5, с. 28].

Наочною в цьому розумінні є полеміка 
1972 року В. Коптілова з М. Гаспаровим, яка 
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розгорнулася щодо статті, написаної останнім 
«Брюсов и буквализм» для збірника «Мастерство 
перевода» [12, с. 88]. За М. Гаспаровим, переклад 
національними мовами розвивається за типом 
руху маятника. Переклад «вшир» – це вільний 
переклад, який можна назвати в сучасній терміно-
логії «одомашнювальним», з екстремою руху до 
читача-споживача перекладу; переклад «вглиб» – 
буквальний з екстремою руху до автора оригіналу. 
За М. Гаспаровим, епохи з розповсюдженням 
культури «вшир», тобто серед народних мас, 
почергово змінюють епохи проникнення культури 
«вглиб», які після внутрішнього засвоєння куль-
тури та творчого перевтілення породжують геніїв 
і творчі праці лише для досвідченого читача, тобто 
такі, що вимагають, щоб читач сам «тягнувся до 
перекладу» [13, с. 257]. За М. Гаспаровим, маят-
никоподібні культурні етапи ініціюються потре-
бами часопростору, в якому вони існують, а пере-
клади проходять стадії то заглиблення в цільову 
культуру, тобто конвенційні переклади, в яких 
«мало автора», то у власну культуру, тобто пере-
клади, в яких переважає «чужа» культура оригі-
налу [13, с. 259].

В. Коптілов у статті, написаній російською 
мовою, «И вширь, и вглубь…» повністю спрос-
товує ідею М. Гаспарова про почергову зміну 
культурних етапів і  наполягає на співіснуванні 
обох перекладацьких стратегій, які, за В. Коптіло-
вим, відображають об’єктивні труднощі перевті-
лення оригіналу в переклад. На думку В. Копті-
лова, стратегії вільного та буквального перекладу 
є абсурдними перебільшеннями, з одного боку, 
точності форми, а з іншого – природності існу-
вання перекладу як художнього твору. В. Коптілов 
закликає не змішувати крайнощів, а об’єктивно 
аналізувати першотвір, знаходячи в ньому домі-
нанти, обов’язкові для відтворення. Серед таких 
В. Коптілов називає ідейну образність оригіналу, 
яка виявляється через протиставлення структур 
твору на різних рівнях, тобто від однієї ідейно-
художньої ланки до іншої. Таким чином, В. Коп-
тілов пропонує одночасно йти «і вшир, і вглиб», 
тобто всупереч пропозиції М. Гаспарова, викорис-
товувати обидві стратегії одночасно та на рівних 
правах. За В. Коптіловим, у більшості читачів 
немає потреби ні у вільному, ні у необуквалістич-
ному перекладі, адже кожна з цих стратегій роз-
риває єдність форми та змісту, і тому обидві стра-
тегії мають використовуватись лише з обмеженою 
метою. Зрештою В. Коптілов закликає до «вірності 
у передачі змісту» з «повноцінним відтворенням 
художньої форми оригіналу» [13, с. 261], що не 

під силу ані буквальному перекладу, ані вільному. 
Таким чином, В. Коптілов просуває ідею збалан-
сованого, врівноваженого перекладу.

Зокрема, в розділі «Теоретичні відомості про 
переклад» посібника «Теорія та практика пере-
кладу» 1982 року видання, де В. Коптілов окрес-
лює методологічні принципи радянського пере-
кладознавства, хоча, звісно, йшлося не про так 
зване «радянське перекладознавство», а про укра-
їнську школу перекладу, дослідник звертає увагу 
на необхідність усвідомлення основних ідейно-
художніх особливостей твору та вироблення його 
концепції. Застосування такої стратегії у процесі 
перекладу є «запорукою його відповідності ори-
гіналові» [8, с. 5]. Розмірковуючи про «...відпо-
відність окремого положення всій послідовності 
думок автора», В. Коптілов узагальнює ідею 
про співвіднесеність окремого слова з усім кон-
текстом, в якому воно виступає [8, с. 6]. Наво-
дячи відомості з історії художнього перекладу, 
В. Коптілов пише, що завдяки «добору і порядку 
відповідних слів перекладач повинен досягти 
в перекладі повного ідейно-художнього звучання, 
подібного до першотвору» [8, с. 18]. У критич-
ному матеріалі щодо аналізу перекладу В. Копті-
лов застерігає перекладачів від безпосереднього 
порівняння «слів, синтаксичних конструкцій...з 
відповідними складниками тексту перекладу (або 
навпаки)» [8, с. 48], адже в художньому перекладі 
відтворюється «функція того чи іншого елемента 
в естетичній цілісності оригіналу» [8, с. 48].

За В. Коптіловим, перекладна література –  
частина національної культури, яка бере участь 
у боротьбі ідей, а діяльність перекладачів спрямо-
вана на збагачення суспільства в цілому та кожної 
особи зокрема [9, с. 139]. В. Коптілов підтримує ідею 
М. Рильського про принципову «перекладність» будь-
якого художнього твору. Нагадуємо, що  М. Риль-
ський наполягав на недоречності постановки питання 
про так звану «неперекладність» окремих елементів 
оригіналу чи й цілого твору і вважав, що це питання 
для теорії художнього перекладу зняте, тобто пере-
класти можливо будь-які елементи першотвору, 
якщо докласти до цього достатньо філологічної еру-
диції та часового ресурсу. Отже, «перекладність» не 
повинна піддаватися сумніву. Говорити про непере-
кладність, за В. Коптіловим, – це «плоский позити-
візм» [9, с. 140]. Теорія поширення вихідної культури 
«вглиб» через переклад вважається у В. Коптілова 
елітарською, тобто спрямованою не для мас, а для 
вузького кола шанувальників. І оскільки в СРСР не 
терпіли елітарності, теорія В. Коптілова стала вельми 
затребуваною.
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Як і М. Рильський у своїй авторській тер-
міносистемі, В. Коптілов кількісно найширше 
послуговується термінами «відповідність», «від-
повідник», «відповідає» та іншими морфологіч-
ними формами цього терміна. Зокрема, аналізу-
ючи процес роботи над перекладом на прикладі 
чернеток перекладів пушкінського «Є. Онєгіна» 
М. Рильським, В. Коптілов пише, що при пере-
кладі рядків «свой слог на важный лад настроя, 
бывало, пламенный творец» М. Рильський двічі 
відмовлявся від словникового відповідника 
«бувало», адже він не має «невимушеної роз-
мовності» [8, с. 61]. А не знайшовши «відповід-
ного епітета до слова «творець»», М. Рильський 
подає на чернетці його метричну схему, вико-
риставши її пізніше, щоб «уточнити» перші два 
рядки [8, с. 61]. В. Коптілов часто використовує 
«відповідно», посилаючись на процес розумо-
вої діяльності, пов’язаний з перекладом. У пере-
кладі роману О. Толстого «Ходіння по муках» 
українською В. Коптілов пропонує звернути 
увагу на «українізми з роману та на їх відповід-
ники в українському тексті» [8, с. 95]. У розділі 
про переклад художніх текстів з посібника «Тео-
рія і практика перекладу» 1982 року видання, 
В. Коптілов розмірковує про оповідь як спосіб 
організації художнього мовлення і наводить «від-
повідний російський термін «сказ»» [8, с. 97]. 
Наприклад, аналізуючи переклад пушкінського 
«Россия вспрянет ото сна» Р. Лубківським, В. Коп-
тілов пише, що переклад «розбудить рідний край 
вона» зроблено «відповідно до розуміння» зорі 
як поштовху до свободи [8, с. 54]. З метою реда-
гування перекладу В. Коптілов пропонує зістав-
ляти його з «відповідними місцями оригіналу» 
[8, с. 67]. А говорячи про «образ у співвіднесе-
ності з мовними засобами», В. Коптілов пише, 
що необхідно використовувати «відповідні засоби 
своєї літературної мови, ... щоб виразити художню 
думку автора оригіналу» [8, с. 74]. Відповідність 
літературних ресурсів важлива, за В. Коптіловим, 
і у перекладі політичної лірики [8, с. 113]. У своїй 
рецензії на переклади «Слова о Полку Ігоревім» 
В. Коптілов пропонує зіставляти з першотвором 
риси поетики, динамічність твору та те, наскільки 
«ритміка перекладу відповідає ритмічній основі 
оригіналу» [8, с. 79], таким чином говорячи про 
«ритмічну відповідність» [8, c. 79].

За В. Коптіловим, треба заглиблюватись у зміст 
першотвору. Перекладознавець пише про пере-
клад фразеологізмів як складне завдання для пере-
кладача, адже «з великої кількості фразеологізмів, 
які існують у мові кожного народу, лише частина 

має відповідники в інших мовах» [8, с. 84]. Труд-
нощі перекладу фразеологізмів В. Коптілов ілю-
струє таким їх різновидом, як приказка. Перекла-
дачі часом змушені «не підшукувати еквівалентну 
іншомовній приказку, а творити новий фразеоло-
гізм, який відповідав би змісту, а формою нагаду-
вав приказку рідної мови» [8, с. 84]. Зіставляючи 
переклад з оригіналом, він рекомендує загалом 
звернути увагу на «змістову відповідність» фра-
зеологізмів у перекладі.

Аналізуючи особливості перекладу діалогів 
та полілогів у драматургічних творах, В. Коптілов 
акцентує на тому, що перекладачеві треба дбати 
про «відповідність лексики і синтаксису зако-
номірностям функціонування розмовної мови» 
[8, с. 107], таким чином говорячи про лексичну 
та синтаксичну відповідність як до змісту ори-
гіналу, так і до мовної норми у цільовій мові. 
Про ці два типи відповідності В. Коптілов згадує 
в інших контекстах свого посібника, аналізуючи 
політичну лірику П. Тичини в перекладі росій-
ською та білоруською  мовами. Перекладознавець 
пропонує звернути увагу на «відповідність лек-
сики» нормам мови перекладу та «відповідність 
синтаксичних конструкцій народно-розмовному 
та пісенному синтаксису» [8, с. 112].

В. Коптілов кількісно рідше послуговується 
базовими запозиченими перекладознавчими 
термінами «еквівалентність» та «адекватність». 
Зокрема, говорячи про зв’язок перекладознав-
ства з іншими філологічними науками та цитуючи 
праці Олександра Потебні, В. Коптілов порівнює 
стратегії перекладу художнього та нехудожнього 
текстів. Перекладознавець пише, що під час пере-
кладу нехудожнього тексту зміст висловлювання 
в мові перекладу та оригіналу має бути «тотож-
ним», «зовнішня форма висловлювання зміню-
ється відповідно до специфіки цільової мови, 
а внутрішня форма слів і словосполучень транс-
формується таким чином, щоб забезпечити адек-
ватний зв’язок між успадкованим змістом і ново-
народженою формою» [8, с. 16].

Проаналізований нами матеріал засвідчує, 
що попри наслідування перекладознавчих кон-
цепцій та теорії художнього перекладу з близь-
коспоріднених мов М. Рильського, В. Коптілов 
тлумачить «адекватність» як «повноцінність», 
а не «рівноцінність» (за М. Рильським). Зокрема, 
М. Рильський спростовував твердження А. Федо-
рова в частині вимоги перекладати художні твори 
«повно і точно». Щодо повноти, то М. Риль-
ський нагадував про необхідність в будь-якому 
випадку жертвувати «дечим другорядним в ім’я  
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головного» [16, с. 281].  Щодо точності, то М. Риль-
ський застерігав, що за цим терміном прихову-
ється «буквальність... або буквалізм» [16, с. 281]. 
У В. Коптілова термін «повноцінність» передає 
сутність «золотої середини», тобто вичерпного 
та повноцінного відтворення авторської думки 
у перекладі, який має бути співзвучним до сис-
теми поглядів автора першотвору [8, с. 6]. Пере-
кладознавець пояснює, що «повноцінний худож-
ній переклад» – це той, який відтворює оригінал 
в «органічній єдності його форми і змісту». За 
В. Коптіловим, переклад – це «повноцінна заміна 
першотвору» [8, с. 22]. Аналізуючи авторську 
стратегію М. Рильського, В. Коптілов наголошує, 
що перекладність, тобто «можливість і потреба 
поєднання в повноцінному перекладі вірності 
оригіналові з високою художністю» була незапе-
речною для М. Рильського [9, с. 140].

Цікаво, що у пізніших дискусіях, а саме у рецензії 
до монографії Л. Коломієць «Концептуально-мето-
дологічні засади сучасного українського поетичного 
перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, 
ірландської та американської поезій)», В. Коптілов 

пише, що термін «повноправний переклад», який 
вживається у праці Л. Коломієць, –  це синонім до 
терміна «адекватний переклад», яким нині послуго-
вуються широко» [6, с. 90].

Висновки і пропозиції.  На основі проведе-
ного дослідження ми дійшли таких висновків: 
за В. Коптіловим, стратегії вільного та букваль-
ного перекладу є абсурдними перебільшеннями, 
з одного боку, точності форми, а з іншого – при-
родності існування перекладу як художнього 
твору. Перекладознавець закликає не змішувати 
крайнощів, а об’єктивно аналізувати першо-
твір, знаходячи в ньому домінанти, обов’язкові 
для відтворення. У В. Коптілова термін «повно-
цінність» передає сутність «золотої середини», 
тобто вичерпного та повноцінного відтворення 
авторської думки у перекладі, який має бути 
співзвучним до системи поглядів автора першо-
твору. В. Коптілов кількісно рідше послугову-
ється базовими запозиченими перекладознавчими 
термінами «еквівалентність» та «адекватність». 
«Повноправний переклад», за В. Коптіловим, 
є синонімом терміна «адекватний переклад».
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Kulish I. V. PROBLEMS OF TRANSLATION INTO A CLOSELY RELATED LANGUAGE PLACED 
IN V. KOPTILOV’S TRANSLATION STUDIES CONCEPTUAL SPHERE

The article provides a comprehensive systemic analysis into individual features of use and contents for 
basic translation studies terms such as «точність», «вірність», «відповідність», «еквівалентність», 
«адекватність» as well as their morphological forms in V. Koptilov’s translation studies conceptual sphere. 
The study has been based on retrospective-diachronic and synchronic approaches and has been carried 
out within the descriptive translation studies framework. The article represents a comparative-contextual 
study of semantic contents of the studied terms in the author’s terminological system and an intertextual-
systemic analysis into their use with certain meanings in different texts and contexts. The above-mentioned 
terminological units have been analyzed in the context of the author’s concept for translation into a closely 
related language because, firstly, V. Koptilov was a follower of M. Rylsky, the author of the theory of literary 
translation from closely related languages; secondly, V. Koptilov was fluent in Russian and even wrote his 
own poems in Russian. The article highlights the formation process for basic translation studies terms in 
the Ukrainian translation thought of the 1960–1980s through their use by V. Koptilov in his numerous studies 
of Ukrainian literary translation. The article determines shades of meanings added by the author as well as 
priority of certain terms in V. Koptilov’s individual scientific language concerning translations into a closely 
related language. The article covers philosophy behind V. Koptilov’s translation studies conceptosphere and his 
system of views on literary translation being an operating translator, a supporter of the translation studies 
theory of the «golden mean» and a developer of the Ukrainian school of translation studies in the second 
half of the twentieth century. The article determines factors influencing formation of V. Koptilov’s translation 
studies conceptosphere along with his scientific language. This study will allow for a further reconsideration 
of some standard definitions of a number of basic translation studies terms.

Key words: translation into a closely related language, author’s conceptosphere, «вірність», «точність», 
«повноцінність».



121

Перекладознавство

УДК 811.111’255
DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.4-2/20

Перванчук Т. Б.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД:  
ОСНОВНІ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

У статті розглядається переклад аудіовізуальних текстів як особливий вид перекладаць-
кої діяльності. Цей вид перекладу вважається перекладознавцями специфічним з огляду на 
його особливості, видову типологію (субтитрування та дублювання), певні переваги та недо-
ліки, що й диктують низку перекладацьких завдань, які мусять вирішувати перекладачі під 
час передачі тематики, персонажного мовлення та особистісних стосунків, що розкрива-
ються у серіалах та фільмах. Інтерес до перекладу кіно- та відеотекстів у перекладознав-
стві з’явився порівняно недавно. Переклад аудіовізуальних текстів є досить затребуваним 
видом перекладацької діяльності, адже іноземні фільми займають значну частину відеоринку 
в Україні і з’являється потреба адаптації для зручності перегляду україномовних глядачів. 
З’ясовано, що аудіовізуальний переклад має вираження у різноманітті форм. Шляхи його реа-
лізації є такими: переклад для закадрового озвучення, переклад для субтитрування, переклад 
для дублювання. Виявлено та проаналізовано особливості субтитрування та дублювання як 
основних видів аудіовізуального перекладу. Охарактеризовано переваги та недоліки різних 
підвидів аудіовізуального перекладу та зроблено відповідні класифікації вищевказаних видів 
аудіовізуального перекладу. У статті охарактеризовано різноманітність видів аудіовізуаль-
ного перекладу, яка не може не вражати. За такої варіативності постає проблема якості 
такого виду перекладу, адже кожен з указаних типів аудіовізуального перекладу вимагає 
спеціально підготовлених фахівців, які повинні досконало розбиратися у специфіці та осо-
бливостях роботи у тому чи іншому різновиді аудіовізуального перекладу. Проаналізувавши 
дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, зроблено висновок, що аудіовізуальний пере-
клад – це особливий вид перекладу, оскільки його неможливо віднести ні до усного, ні до пись-
мового перекладу.

Ключові слова: аудіовізуальний переклад, субтитрування, дублювання, закадровий пере-
клад, внутрішньомовне та міжмовне субтитрування.

Постановка проблеми. Аудіовізуальний 
переклад – це один із найпопулярніших та най-
затребуваніших видів перекладацької діяль-
ності. Більше тисячі кінофільмів, серіалів, теле-
візійних шоу, відеоблогів, новин виходять на 
екрани по всьому світу. І, звичайно, ця продук-
ція повинна бути адаптована для іншомовного 
глядача. Попри надзвичайну популярність цей 
вид перекладу залишається найменш дослідже-
ним. Аудіовізуальний переклад є досить склад-
ним у виконанні і має власні особливості, котрі 
впливають на процес і результат перекладацької 
діяльності.

Аудіовізуальний переклад є когнітивною 
діяльністю з інтерпретації мультимедійного тек-
сту мовою оригіналу і створення нового еквіва-
лентного йому мультимедійного тексту мовою 
перекладу з урахуванням таких контекстуальних 
складників твору, як музика, відеоряд та невер-
бальні знаки [10; 11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначення поняття «аудіовізуальний переклад», 
як і класифікація перекладацької діяльності всере-
дині цієї категорії, дотепер є предметом дискусій 
вітчизняних і зарубіжних учених. За останні роки 
з’явилося багато досліджень (Ю. Плетенецька, 
В. Конкульовський, О. Орєхова, Т. Лукьянова, 
Т. Малкович, А. Мельник, О. Полякова), в яких 
розкриваються різні аспекти аудіовізуального 
перекладу. Проте вчені не можуть дійти спільного 
висновку, як слід назвати цей вид перекладу, а також 
на які підвиди його розділяти.

Постановка завдання. Кіно – аудіовізуальне 
мистецтво, що має свої власні особливості, де 
тeкст є важливим компонентом, який не може 
pозглядатися окремо. Будь-який фільм – худож-
ній або документальний – як об'єкт лінгвістич-
ного дослідження завжди викликає певні труд-
нощі, оскільки є складною системою подання 
знань, що містить, окрім тексту, ще й екстра-
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лінгвістичні чинники, важливі для його розу-
міння.

Виклад основного матеріалу. У перші деся-
тиліття істopії кінeмaтoгрaфа фільми вихoдили 
на екрани без синхронно зaписаного звуку, отри-
мавши загальноприйняту назву «німе кіно». Від-
сутність у фільмах зaписаного мовлення призвела 
до необхідності використання нових засобів, 
таких як титри. Окрім того, з їх допомогою фільми 
могли бути перекладені на будь-яку іншу мову.

Свoєрідна «гібридність» перекладу кіно- і віде-
оматеріалів знайшла відображення в «Тлумач-
ному перекладознавчому словнику» Л. Л. Нелю-
біна: «Переклад кіно- і відеоматеріалів поєднує 
риси синхронного, послідовного та письмового 
перекладу залежно від мети і характеру роботи 
(переклад на аудиторію, для дублювання, озвучу-
вання та ін.)» [4].

Н. Матківська у статті про аудіовізуальний 
переклад пропонує досить просте пояснення 
цього терміна: «Аудіовізуальний переклад – це 
переклад вербального складника відео, головною 
особливістю якого є синхронізація вербальної 
та невербальної частин» [16, c. 38–44].

Литовські дослідники Р. Баранаускене і Р. Бла-
жавічене у статті «Аудіовізуальний переклад кіно-
фільмів з англійської на литовську мову» порів-
нюють різноманітні визначення аудіовізуального 
перекладу і аудіовізуальний переклад з іншими 
поняттями («фільмопереклад», «екранний пере-
клад» і т. д.) [8, c. 17]. Вони доходять висновку, 
що саме термін «аудіовізуальний переклад» як 
процес міжмовного переносу, котрий здійсню-
ється з метою зробити аудіовізуальний текст зро-
зумілим цільовій аудиторії, яка не знає мови ори-
гіналу, розкриває суть даного поняття найкраще.

А. Козуляєв виділяє три основні причини, чому 
потрібно вважати аудіовізуальний переклад окре-
мою галуззю дослідження [3]:

1. В аудіовізуальному перекладі є певна кіль-
кість обмежень.

2. Аудіовізуальнй текст – полісемантичний.
3. Перекладач повинен володіти навичками 

аналізу та синтезу семантики.
Дотепер не існує єдиної думки стосовно класи-

фікації аудіовізуального перекладу, хоча спостері-
гаються певні тенденції. Спеціалісти налічують 
10 типів аудіовізуального перекладу. Більшість, 
до якої можна віднести Х. Діаз Сінтас і Г. Андер-
мана, виділяє два основні типи: субтитрування 
та переозвучку [10].

На основі розглянутих робіт пропонуємо кла-
сифікацію видів аудіовізуального перекладу:

1. Субтитрування (внутрішньомовні та між-
мовні субтитри).

2. Закадровий переклад (одноголосий, двого-
лосий, багатоголосий).

3. Дублювання.
4. Спеціалізований аудіовізуальний переклад 

(тифлопереклад, субтитри для людей із вадами 
слуху, супертитри і т. д.).

М. Верді виділила п’ять основних видів кіно-
перекладу [1]:

1. Робота синхронного перекладача. У цьому 
разі синхроніст перекладає фільм без опори на 
монтажні листи. Іноді він змушений перекладати 
фільм без попереднього перегляду, намагаючись 
якомога точніше передати його зміст. Сьогодні 
цей вид перекладу фільмів практично себе вичер-
пав, тому що всі фільми на міжнародних кіноза-
ходах в обов'язковому порядку субтитруються. 
Однак ми не можемо стверджувати, що синхрон-
ний переклад фільмів повністю припинив своє 
існування.

2. Озвучування фільму одним актором. За 
такої умови зберігається оригінальний звукоряд, 
що дає можливість глядачеві оцінити емоційний 
настрій фільму, а також розмежувати репліки різ-
них героїв. Це може розглядатися як псевдоду-
блювання, коли у студійних умовах на злегка при-
глушену іноземну мову накладається переклад 
в акторському виконанні.

3. Озвучування фільму двома акторами – 
чоловіком і жінкою за збереження оригінального 
звукоряду.

4. Повне дублювання фільму. Весь фільм 
озвучується цілим штатом акторів. У цьому разі 
відбувається значна компресія матеріалу через 
необхідність збігу артикуляції акторів із перекла-
дом їхніх реплік. Техніка повноцінного й якісного 
дублювання – справа дуже дорога. За останні 
два десятиліття якість дублювання помітно зни-
зилася. Більш затребуваним став ліпсінк – дещо 
спрощений телевізійний дублювання іноземних 
серіалів, де укладання тексту під артикуляцію 
здійснюється тільки на початку і в кінці фрази.

5. Використання титрів за повного збереження 
вихідного звукоряду. Мова персонажів відтворю-
ється у вигляді тексту мовою перекладу в нижній 
частині екрану. Фільми із субтитрами демонстру-
ються на міжнародних кінофестивалях, випуска-
ються в прокат на цифрових носіях із перекладом 
на кілька мов одночасно, а також використову-
ються в освітніх цілях.

Аудіовізуальний переклад (ABП) – це академіч-
ний термін, який охоплює як усталені, так і нові 
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мовні та семіотичні аспекти перекладу; до основ-
них видів AВП відносяться: дублювання (dubbing), 
субтитрування (subtitling), сюртитри/суперти-
три (surtitles), субтитри в режимі реального часу 
(respeaking), поєднання дублювання і субтитрів 
(audiosubtitling), закадровий переклад (voiceover), 
синхронний переклад фільмів на кінофестивалях 
(simultaneous interpreting at film festivals), коменту-
вання у вільній формі (free-commentary), «гоблін-
ський» (пародійний) метод перекладу фільмів 
(goblin translation), аудіоопис для людей із вадами 
слуху (audiodescription), дублювання та субти-
три, які створюються перекладачами-аматорами 
(fansubbing and fandubbing) [9, c. 105].

Підвиди аудіовізуального перекладу мають 
свої особливості, свої позитивні і негативні боки, 
які впливають на вибір перекладацьких стратегій 
і процес роботи над перекладом.

У кожній країні культивується своєрідна тра-
диція перекладу фільмів і підтримується один із 
двох основних режимів: дублювання і субтитру-
вання, якщо йдеться про переклад фільмів, або 
іноді третій, другорядний, режим – закадровий 
у разі телевізійного перекладу. Рішення про те, 
який режим трансляції фільму вибрати, ні в якому 
разі не є довільним і залежить від декількох чин-
ників, таких як історичні обставини, традиції 
та техніка, до якої звикла аудиторія [15].

Отже, розглянемо детальніше основні підвиди 
аудіовізуального перекладу та їхні особливості.

Субтитрування – це спеціалізований скороче-
ний, фрагментарний різновид перекладу, а саме 
скорочена версія кінодіалогу, винесеного в букве-
них зображеннях на екран [19].

До презентації субтитрів на екрані є вимоги, 
які необхідно враховувати під час перекладу кіно-
фільму. Це пов'язано з фізіологічним сприйняттям 
людиною інформації, а також низкою технічних 
особливостей відтворення аудіо- та відеоматері-
алу. Як правило, субтитри відповідають просто-
рово-часовим критеріям і вимагають компресії, 
або «ущільнення», оригінального звучання тексту.

1. Субтитри повинні розташовуватися внизу 
кадру, щоб не відволікати глядача від того, що від-
бувається. Винятком є японські, китайські і корей-
ські субтитри, які можуть розташовуватися збоку.

2. Кількість рядків субтитрів у кадрі не пови-
нно перевищувати двох, адже текст субтитрів не 
може перекривати зображення. У разі якщо субти-
три складаються з двох рядків, вони повинні бути 
якомога більш рівними по довжині, оскільки це 
зручніше для сприйняття. Трьохрядкові субтитри 
практично не використовуються.

3. Кількість символів у рядку не повинна пере-
вищувати 40. Це можна пояснити фізичними зді-
бностями людини. До недавнього часу вважали, 
що для прочитання субтитрів із двох ліній серед-
ньостатистичному глядачеві знадобиться близько 
6 секунд, для однієї – 3–3,5 секунд. Сьогодні цей 
часовий інтервал уважають надмірним і скорочу-
ють до 4,5–5 секунд. Для здійснення перекладу із 
субтитрами фільм піддається виміру, і кожен суб-
титр отримує певний коефіцієнт на розміщення 
певної кількості знаків. Ці знаки нерівномірно 
розподіляються на заданій кількості субтитрів 
залежно від вимог до діалогу, що пояснюється 
неможливістю перенесення інформації з однієї 
сцени в іншу за «ущільнення» тексту [2, c. 143].

4. Субтитри повинні з'являтися на екрані і зни-
кати синхронно зі звучанням мови. Сьогодні існує 
низка комп'ютерних програм, які синхронізують 
звучання мови героїв і субтитри. Їхня дія засно-
вана на аналізі аудіозвуку кінофільму окремо 
від зображення і зіставленні його із субтитрами. 
Тривалість показу субтитрів на екрані залежить 
від тривалості звучання мови. Незважаючи на це, 
навіть за дуже коротких фраз тривалість показу 
субтитрів не повинна різко відрізнятися від серед-
ньої тривалості. Синхронізація доступна завдяки 
деякому програмному забезпеченню, наприклад 
програми Aegisub або Subtitle WorkShop. Деякі 
програми дають змогу форматувати текст, зміню-
вати його положення на екрані, аналізують звук 
так, що субтитри синхронізуються з мовою пер-
сонажів [15].

5. Слова, які інтонаційно виділені в мові, 
у субтитрах повинні бути виділені графічними 
засобами (наприклад, курсивом). Також слід при-
ділити увагу пунктуації субтитрів, особливо вжи-
ванню знаків оклику і крапок.

6. Під час перекладу кінофільмів за допомо-
гою субтитрів перекладатися повинна вся інфор-
мація, що має прагматичне значення, тобто інфор-
мація, що впливає на сприйняття тексту перекладу 
і ставлення до нього.

Наприклад, тексти пісень, які можуть бути 
залишені без перекладу під час дублювання, 
повинні бути перекладені в субтитрах.

Таким чином, під час перекладу із субтитрами 
основним завданням перекладача є не повний, 
стилістично грамотний і художньо цілісний пере-
клад тієї чи іншої репліки, а прийняття рішення 
про важливість другорядності інформації, закла-
деної в оригінальному тексті.

Протягом тривалого часу залишалося відкри-
тим питання про те, чи варто відносити переклад 
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кінофільмів за допомогою субтитрів до одного 
з видів перекладу. Головним спірним моментом 
залишалося питання, до якого типу перекладу від-
носити переклад кінофільмів у цілому і за допомо-
гою субтитрів зокрема. У зарубіжній термінології 
за перекладом кінофільмів за допомогою субти-
трів закріплений термін audiovisual translation 
(досл. «аудіовізуальний переклад»). Однак поряд 
із ним можна зустріти і такі поняття, як screen 
translation (досл. «переклад з екрану»), multimedia 
translation (досл. «мультимедійний переклад»).

А. П. Чужакін [5] відносить переклад за допо-
могою субтитрів до комбінованого виду пере-
кладу, оскільки в ньому поєднуються особливості 
різних видів перекладу залежно від мети і харак-
теру роботи.

За формою мови субтитри є художнім діа-
логом, оскільки в них представлено виключно 
репліки персонажів і відсутні розповідь або опис.

На перший погляд переклад кінофільмів за 
допомогою субтитрів здається примітивнішим, 
аніж інші способи перекладу, проте за більш 
детального розгляду виявляється, що у перекладу 
за допомогою субтитрів набагато більше переваг, 
аніж недоліків.

1. Переклад за допомогою субтитрів дає змогу 
зберегти художню цінність фільму, оцінити май-
стерність акторів, зберегти їхні справжні голоси, 
інтонації, тоді як за дублювання багато із цих 
складників губляться як через технічні причини, 
так і через відсутність необхідної кваліфікації 
акторів, які озвучують переклад. Саме тому на 
всіх великих кінофестивалях фільми демонстру-
ються мовою оригіналу із субтитрами.

2. Даний вид перекладу не спотворює мову 
оригіналу і дає змогу глядачеві, котрий володіє 
базовими мовними знаннями, самому стежити за 
змістом діалогів.

3. Переклад за допомогою субтитрів тех-
нічно менш складний у виконанні, вимагає участі 
меншої кількості людей, а отже, комерційно 
вигідніший. Переклад за допомогою субтитрів 
з'являється в іноземному прокаті набагато раніше, 
ніж дубльована версія (не рахуючи «піратських» 
копій).

4. Переклад кінофільмів за допомогою субти-
трів несе в собі освітню цінність. Використання 
фільмів із субтитрами допомагає вивчати мову, 
вдосконалювати свої знання, розуміти структуру 
живої мови, зіставляти мову оригіналу і мову 
перекладу [7].

Одним із видимих недоліків вищезазначеного 
виду перекладу є важкість сприйняття, зумовлена 

психологічним аспектом. Чи не кожен глядач здат-
ний одночасно сприймати зображення, яке пере-
дається на екрані, і читати «про себе» текст суб-
титрів внизу кадру, тому що, як відомо, глядацьке 
сприйняття випереджає час читання.

Прагматичний потенціал субтитрів – це резуль-
тат вибору змісту повідомлення, спосіб його мов-
ного вираження і передачі. Прагматичний потен-
ціал будь-якого тексту вважається об'єктивним, 
оскільки визначається змістом і формою повідо-
млення та існує ніби незалежно від творця тексту 
тією мірою, в якій прагматика тексту залежить від 
переданої інформації і способу її передачі, вона 
являє собою об'єктивну сутність, доступну для 
сприйняття та аналізу [6].

На відміну від перекладу за допомогою суб-
титрів дублювання створює ефект, що фільм спо-
чатку знятий на мові, зрозумілій (глядачеві). За 
дублювання мова оригіналу відсутня і не сприй-
мається глядачем. Але дане твердження вірне 
лише в разі якісного та професійно виконаного 
дублювання. Із технічного погляду у такого спо-
собу перекладу теж є свої негативні риси.

Дублювання є методом, який значною мірою 
змінює вихідний текст. Це метод, за якого «інозем-
ний діалог адаптується до рухів актора у фільмі», 
і його мета полягає у тому, щоб надати можливість 
аудиторії не помічати, що вони дивляться фільм 
у перекладі, а не в оригіналі.

Переваги дублювання:
1. Аудиторія, що віддає перевагу дублюванню.
2. Для сприйняття дублювання глядачеві 

потрібно витрачати менше зусиль.
3. За дублювання створюється відчуття, що 

фільм знятий на мові перекладу, тим самим дола-
ється мовний бар'єр.

4. Під час дублювання можлива заміна діа-
лектних соціолектними особливостями мови пер-
сонажів.

5. Дублювання дає змогу адаптувати фільм до 
вимог цензури, які відрізняються один від одного 
в різних країнах (деякі репліки замінюються 
іншими, і глядач цього не помічає).

Недоліки дублювання:
1. Дублювання – дорогий вид перекладу. Для 

нього потрібні дороге обладнання, оплата праці 
перекладачів, акторів озвучування, людей, що 
займаються зведенням звукових доріжок.

2. Виправлення й озвучування тексту займа-
ють багато часу.

3. Актори дублювання не завжди можуть бути 
досить професійними, читати текст недостатньо 
виразно. З огляду на це, глядач не чує голосів акто-
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рів в оригіналі, переклад і озвучка фільму можуть 
сильно вплинути на сприйняття фільму [17].

Звичайно, і субтитри, і дублювання мають свої 
плюси та мінуси. Переваги субтитрування:

1. Субтитри – більш бюджетний вид аудіовізу-
ального перекладу. Він вимагає менше грошових 
і часових витрат, тому часто вибирається як осно-
вний вид перекладу.

2. Атмосфера фільму зберігається за рахунок 
того, що глядач чує оригінальну звукову доріжку.

3. Фільми із субтитрами можуть використову-
ватися для вивчення англійської мови.

За всіх переваг субтитрування має так само 
низку недоліків:

1. Субтитри не створюють враження, що 
фільм знятий на мові перекладу.

2. Під час субтитрування часто використову-
ється прийом опущення, наслідком чого є втрата 
експресивності мови оригіналу.

Проаналізувавши всі переваги і недоліки суб-
титрів та дублювання, ми дійшли висновку, що 
субтитрування – недорогий і менш витратний вид 
перекладу аудіовізуальних текстів, який, однак, най-
частіше використовують аматорські студії перекладу. 
Це відбувається в силу того, що великі кінокомпанії 
розуміють усі недоліки такого виду перекладу. Спіль-
ним є те, що текст для субтитрів і для дублювання 
піддається коректурі та значному скороченню. Обсяг 
тексту скорочується за рахунок того, що перекладач 

застосовує трансформації, підбирає коротші сино-
німи, опускаючи надлишкову інформацію.

Під час підготовки субтитрів переклад прохо-
дить два етапи перевірки. На першому етапі носій 
мови аналізує субтитри без ознайомлення з відео-
рядом, щоб виявити смислові неточності, помилки 
в правописі і пунктуації. Другий етап перевірки 
також називають симуляцією, тобто субтитри 
попередньо накладаються на відео за допомогою 
програми, щоб виявити помилки, зроблені раніше, 
або помилки технічного характеру [18].

Е. Д. Маленова виділяє низку обмежень, з якими 
стикається перекладач під час субтитрування: 
1) нормативні обмеження (необхідність досяг-
нення динамічної еквівалентності); 2) соціальні 
обмеження (облік культурних, моральних, етич-
них, релігійних та інших цінностей суспільства 
реципієнта); 3) персональні обмеження (особ-
ливості мовної ідентичності перекладача і його 
кругозору); 4) фізіологічні обмеження (особливо 
когнітивні процеси сприйняття й усвідомлення 
різних видів інформації реципієнтом) [15].

Висновки і пропозиції. Підводячи підсумок, 
можна сказати, що переклад аудіовізуальних тек-
стів – непросте завдання, що має свої особливості, 
труднощі та цікаві боки. Перекладач, який займа-
ється перекладом кіно, повинен бути всебічно 
розвинений, володіти величезним запасом знань, 
мати перекладацьке чуття та інтуїцію.
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Pervanchuk T. B. AUDIOVISUAL TRANSLATION AS A SPECIFIC TYPE OF TRANSLATION
The article considers the translation of audiovisual texts as a specific type of translation activity.  

This type of translation is regarded specific by translators due to its features, typology (subtitling and dubbing), 
certain advantages and disadvantages, which dictate several translation tasks that must be solved when 
transmitting topics, personal speech and relationships revealed in the series and movies. Interest in translating 
film and video texts in translation studies has emerged relatively recently. Translation of audiovisual texts is 
a very popular type of translation activity, as foreign films occupy a significant part of the video market in 
Ukraine and there is a need to adapt them for the convenience of Ukrainian-speaking viewers. It has been 
found that audiovisual translation has various forms. The ways to implement it are as follows: voiceover, 
subtitling, dubbing. The peculiarities of subtitling and duplication as the main types of audiovisual translation 
are revealed and analyzed. The advantages and disadvantages of different subtypes of audiovisual translation 
are described and the corresponding classifications of the above mentioned types of audiovisual translation 
are made. The article describes the variety of audiovisual translation types. With such variability, there 
is a problem of quality of this type of translation, because each of these types of audiovisual translation 
requires specially trained professionals who must thoroughly understand the specifics and features of work in 
a particular type of audiovisual translation. Having analyzed the research of domestic and foreign scholars, it 
was concluded that audiovisual translation is a special type of translation, as it can not be attributed to either 
oral or written translation.

Key words: audiovisual translation, subtitling, dubbing, voiceover translation, intralingual and interlingual 
subtitling.
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BUSINESS STANDARDS IN THE VOCABULARY  
OF INTERNATIONAL TREATIES AND FEATURES  
OF THEIR TRANSLATION

The article is devoted to the investigation of business standards in the vocabulary of English-
language international treaties and main features of their translation into the Ukrainian language. In 
the course of the research it was revealed that depending on the type of document, tasks of communicative 
nature the textual material of the document acquires one or another form of organization. This fact 
becomes crucial in the selection of language tools in the translation process. It is revealed that 
when translating treaties it is necessary to keep not only the semantic side, but also if possible to 
select structures that are closest or coincide with the structures in the original text both in terms 
of vocabulary and syntax, and in terms of grammatical constructions. In the process of investigation 
it was found out, that the syntactic and semantic structure of sentences of the treaties is very complex, 
dominated by complex syntactic units and verb forms. All this forces the translator to look for such 
a transformation that would correctly convey not only the grammatical content of the document, but 
also its pragmatic load. Analysis of special sources on the translation of international treaties has 
identified a number of factors that cause translation difficulties: a high degree of standardization 
of official business style and diplomatic background, differences in professional and sectoral 
pictures of the world and national-cultural specifics of terminological means of their verbalization, 
style and typological differences in lexical and grammatical means of the original and translated 
languages, norms of their use.

Key words: international treaty, international documentation, international communication, 
international cooperation, grammatical transformations.

Introduction. International treaty (contract) 
is materially executed agreement of two or more 
subjects of foreign economic activity and their foreign 
counterparties, aimed at establishing, changing or 
terminating their mutual rights and obligations in 
foreign economic activity [3, p. 18]. According to 
the Regulation “On the form of foreign economic treaties 
(contracts)”, approved by the order of the Ministry 
of Economy of Ukraine from 06.09.2001 № 201 
foreign economic treaty (contract) is concluded by 
the subject of foreign economic activity or its 
representative in simple written form, unless otherwise 
provided by international treaty or by law [15, p. 6]. 
Thus, the international treaty in the English-language 
business discourse fixes the moment of occurrence 
between the parties of certain rights and obligations 
and determines their scope. Currently, the language 

of foreign treaties is a very important indicator that 
determines the quality of any legal document. The 
text of any foreign treaty is usually overloaded with 
terms and terminological phrases, which are a certain 
“core” that connects different industries into one.

Today in international practice there are various  
types of international treaties, which in content 
and structure depend on the type of foreign transaction. 
For example, sales contracts, leasing, licensing, 
insurance, transportation and others among which 
the main ones are: with periodic delivery; one-time 
delivery; for the supply of complete equipment; with 
payment in cash, with payment in commodity or mixed 
form; “Turnkey”; on management; collective [17, p. 88].

Theoretical bacground. Various aspects 
of official business documents’ translation have been 
in the center of attention of many scientists-translators 
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(I. Borisenko [2], V. Kalyuzhna [5], V. Kyzym [7], 
V. Komissarova [10], G. Miram [13], L Yarova 
[18] and others). The analysis of special literature 
showed that in domestic linguistics the lexical 
features of English-language international documents 
translation were covered (O. Zaruma-Panskykh 
[4]); the specifics of discourse and terminology 
of English-language diplomatic documents are studied 
(N. Kashchyshyn [6]); the typology of international 
contracts and contracts documentation was studied 
(O. Konovchenko [11]). However, business standards 
in the vocabulary of international treaties and features 
of their translation remains insufficiently studied.

The purpose of this research is to consider 
the business standards and linguistic features 
of international treaties in English language and ways 
of their rendering into the Ukrainian language.

Results and discussion. The language 
of international treaties is the main tool that captures 
the will of the parties. According to the legislation 
of Ukraine, the foreign economic treaty of the subject 
of foreign economic activity of Ukraine with 
a foreign party must be concluded in Ukrainian 
and the language of the other party, that is in foreign 
language [1, p. 6–9]. Given that international treaties 
are concluded in the language of official business 
style, they must meet its basic characteristics, 
namely accuracy, brevity, clarity and conciseness. 
Usually, the process of signing an international 
treaty is preceded by a pre-contractual period during 
which preliminary negotiations are conducted. 
Since international treaties can be concluded in 
different foreign languages, communication between 
the parties takes place mainly in different languages, 
as a result of which the representatives of the parties 
may have a problem overcoming the language 
barrier. This problem, according to the researcher 
V. Bigun can be solved through language mediation, 
that is the involvement of a specialist who speaks 
the languagesof the parties [1, p. 6–9]. Having 
considered the main forms of language mediation, 
we found out, that the leading place here is occupied 
by translation, which is carried out at different stages 
of the treaty concluding. Interpretation, which is 
carried out during the negotiations, and written 
translation, which takes place at the penultimate 
stage of work with the treaty. When translating 
international treaties in writing, the translator may 
have some difficulties with the translation of some 
of its provisions, and this is not surprising, because 
this type of translation has its own specifics.

When translating international treaties, special 
attention should be paid to:

1) the presence of false friends of the translator 
in the text of the treaty, which can lead to various 
inaccuracies and errors. For example: “The 
percentage ownership interests of the Parties are set 
forth below. – Розмір відсоткових часток участі 
Сторін зазначається нижче”, а не “розмір 
власницького інтересу сторін»;

2) use of abbreviations and acronyms. The 
following types of abbreviations can be used in the texts 
of international treaties: textual (author's), which 
function within a certain text and have explanations; 
generally accepted, recorded in official directories 
and are part of the lexical system of the language. 
For example: B/L – bill of lading – транспортна 
накладна, коносамент; C/O -certificate of origin – 
свідоцтво про походження (товару, вантажу); 
L/C – Letter of Credit – акредитив and others;

3) the presence of words and phrases with implicit 
legal meaning in the texts of treaties. When translating 
implicit terms, it is necessary to restore the hidden 
seven and display them by adding the appropriate 
words. For example: defective delivery – поставка 
дефектного товару, а не недійсна ліцензія; orders 
and instruments – розпорядження й інші правові 
акти, а не накази й інструменти;

4) the presence of language stamps and clichés. 
The wording used in the English texts of international 
treaties has traditionally been a conservative way 
of creating legal documents, as evidenced by 
the presence in the texts of treaties of obsolete 
phrases and clichés such as: hereby (отже, таким 
чином); henceforth (надалі, віднині); with effect 
from the date hereof (починаючи із зазначеної 
дати); in witness whereof (свідчення чого); under 
and pursuant to this agreement (за цим договором) 
and others which have the appropriate equivalents 
in the Ukrainian language. Here are some examples 
of translation of language stamps and clichés in 
the texts of international treaties: “Continental 
Equipment Plc, Brighton, England, hereinafter 
referred to as “the Seller”, on the one part, and TST 
Systems Ltd., Kyiv, Ukraine, hereinafter referred to 
as “the Buyer”, on the other part…” – “Компанія 
Continental Equipment Plc, Брайтон, Англія, яка 
надалі іменується “Продавець”, з однієї сторони, 
і компанія ТСТ Системз Лтд. Київ, Україна, яка 
надалі іменується “Покупець”, з іншої сторони”.

Depending on the type of document, tasks 
of a communicative nature, the textual material 
of the document acquires one or another form 
of organization. This fact becomes crucial in 
the selection of language tools. Moreover, in different 
genres of documents language tools receive different 
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semantic and logical-structural load. These tools 
are assigned a certain meaning and content in each 
type of document. Therefore, it should be borne in 
mind that when translating documents it is necessary 
to preserve not only the semantic side, but also, if 
possible, to select structures that are approximate or 
coincident with the structures in the original text both 
in terms of syntax and grammatical constructions.

As an example, we give the grammatical 
features of such international treaties as protocols 
translation – summary records of the speeches 
of delegates (participants), which reflect the results 
of negotiations between two parties [2, p. 75]. The 
form of communication of such document is written 
presentation of oral performance. Such provision 
affects the syntax and some grammatical features 
of the protocol language. Of particular note in 
the process of protocol’s translation is the paragraph, 
used for a clearer demarcation of thought and syntactic 
parallelism. The use of the latter can be explained 
by the fact that the statement in the protocols is 
usually given in the form of indirect speech. In 
such case the main role is played by the verbs 
“speaking” or their contextual synonyms: to suggest, 
to express opinion, to stress, to support. The clarity 
of the protocol document is also facilitated by 
various conjunctions and connecting words, which 
create a logical sequence of presentation, especially 
when used at the beginning of the paragraph: then, 
moreover, nevertheless and others. Lexical means 
serve for logical merging and coherence of the text: 
as for smth – що стосується; with regard to smth – 
відносно чого-небудь. The means of articulation also 
include ordinal numbers: first – по-перше; secondly – 
по-друге; thirdly – по-третє.

Grammatical constructions play an important role 
in creating a template. First of all, these are such 
constructions as obligatory inversion of the subject 
and predicate, adverbial inversion, passive form 
(often with the pronoun it as a subject), expression 
of the subject by the noun – by the subject of the passive 
construction.

Some researchers focus on adjective, infinitive 
and gerund inversions (V. Komissarov [9], 
G. Miram [13]). In particular, G. Miram believes that 
the translation of such inversions is directly related to 
their function in the sentence [14, p. 185].

The fact that the texts of the protocols also have 
a specific feature that affects both their composition 
and the choice of lexical means, emphasizes 
the scientist V. Kalyuzhna [5, p. 98]. Sentences in 
protocols can be logically connected not only by 
the so-called chain sequence, but also by more distant 

connections between sentences. At the same time, 
sentences can be combined at a large textual distance 
from each other within the framework of one speech, 
document, as well as go beyond them, connecting 
the presentation with other sources on the subject.

Means of long-distance communication include, 
mainly, lexical and phraseological means: with 
regard to – що стосується; the latter – останній. 
Descriptive constructions are also widely used, where 
the distant connection is guessed from the context. In 
the text such connection is provided not verbally, but 
by means of symbols. Among the most widely used 
verbs that can provide long-distance communication 
are remind, recall, refer, return

Considering the protocols in terms of emotional 
and expressive capabilities, we can not ignore the fact 
that due to their specificity, they have some elements 
of language that occur in the style of conversational 
literature and perform certain functional tasks. These 
include qualitative adjectives of subjective-evaluative 
meaning: vast, great, extreme, large; adverbs 
that neutralize the load of adjectives: very great; 
qualitative adverbs extremely, greatly, immensely.

Conversational colour is also obtained by 
the protocols of international organizations through 
the use of some verbs with colloquial pronouns: to 
face up – зіткнутися, to bring about – здійснити. 
The penetration of the oral-colloquial element in 
the style of official-business presentation is confirmed 
by the use of: 1) colloquial expressions and phrases: 
simply – просто; 2) colloquial phraseology: to 
be in hands – знаходитися в руках; 3) emphatic 
structures; 4) interrogative sentences; 5) syntactic 
structure of a simple sentence [5, p. 61].

Protocols, as a separate type of documents, are 
determined by the oral type of communication. 
Therefore, they contain simple sentences as 
an element of oral speech. The use of a simple 
sentence against the background of large syntactic 
constructions introduces an element of contrast, as 
a result the structure of a simple sentence becomes 
stylistically marked.

Among the most common expressions 
of the euphemistic stratum are such as to be 
questionable – викликати сумнів; quite – достатньо; 
constructions with adverbs: hardly – навряд чи; 
sufficiently – достатньо.

Other ways of expressing negation, the so-called 
periphrastic ones, without expressing certain 
compounds or words, also converge with euphemistic 
ones.

Thus, the text of official-business nature has 
many segments that function as a whole and are  
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reproduced as such. The syntactic and semantic 
structure of sentences in documents is very complex, 
it is dominated by complex syntactic units and verb 
forms. All this forces the translator to look for such 
a transformation that would correctly convey not only 
the grammatical content of the document, but also its 
pragmatic load.

In the process of describing the grammatical 
difficulties of English-language international treaties 
translating, the priority is to identify the key factors 
that determine them. First of all, the affiliation 
of the original text to a special functional style 
affects the nature of the translation process; 
international treaties are characterized by a high 
degree of standardization and regulation, which 
may require the translator to use special methods 
and techniques. It is well known that every word, 
every grammatical form, every syntactic construction 
of international treaties carries its own semantic load. 
And if the translator fails to transmit it, the adequacy 
and accuracy of the translation will be violated, 
which in turn will lead to a violation of the formalities 
and stereotypes of such documentation, and in 
the end – such a document will have no legal force, 
because together with the wrong translation violates 
the norms of international law.

Secondly, lexical, grammatical, stylistic and  
syntactic difficulties in translating of international 
treaties are created by differences in the pictures 
of the world of English-speaking and Ukrainian-
speaking linguistic cultures. First of all, fragments 
of professional/branch knowledge, for example, 
international law, in verbal pictures of the world 
are verbalized by special units – terms that reveal 
national and cultural specifics, which also complicates 
the adequate choice of equivalent terms in translation. 
In addition, each linguistic culture has a national 
communicative style, and the translator must take 
into account the national and cultural specifics 
of the construction of discourse/communication.

Finally, the specifics of the construction 
of the original language and the language of translation, 
the rules of their use are also a source of difficulties in 
finding equivalent forms of transmission of the content 
of international treaties. As for the grammatical 
level, English and Ukrainian languages have their 
own morphological and syntactic norms, valid only 
for these languages. In the process of transmitting 
an opinion in another language, it is necessary to 
find such means and, first of all, such grammatical 
forms that would correspond to the content as well 
as merge with it as the original form merges with its 
content, especially when it comes to documentation 

of international relations. Thus, when choosing 
grammatical variants in the translation process, 
it is important to take into account the main lines 
of divergence of the grammatical structure of English 
and Ukrainian languages. After all, an important 
feature of the English grammatical structure is 
the existence of various morphological forms 
and syntactic constructions, the adequate translation 
of which usually causes difficulties.

Thus, the task of the translator of official documents 
is to find in the language of translation equivalent 
text structures and use them as standard substitutes, 
filling in the links in accordance with the content 
of the document. On the one hand, the translation 
of syntactic units and complexes in the documents 
of international diplomacy in general should not 
cause much difficulty, as it requires only a clear 
and precise adherence to the original structures with 
a minimum number of transformations, as illustrated 
in the following example: “Neither the nationality 
of the parties nor the civil or commercial character 
of the  parties of the contract is to be taken into 
consideration… ” – “Ні національна належність 
сторін, ні їх цивільний чи торговельний статус, 
ні цивільний чи торговельний характер договору 
не беруться до уваги…”.

However, to achieve the highest degree of adequacy, 
such transformations are essential, because, as noted 
above, the grammatical and syntactic structure 
of English and Ukrainian has a number of differences 
caused by some reasons, including the fact that 
English belongs to the analytical group of languages 
and Ukrainian – to synthetic one. In this regard, 
the translator is assisted by a variety of translation 
techniques and transformations.

The infinitive causes significant difficulties 
in translating English international treaties into 
Ukrainian. We systematize the ways of equivalent 
transmission of this part of speech, described in 
the literature: the infinitive becomes a circumstance 
of purpose, for example: after the adjectives “the 
last”, “the only” and ordinal numbers the infinitive 
becomes the predicate of the subordinate clause; 
the construction “if + noun + be + infinitive” is 
translated by the inversion “для того щоб»; a complex 
object with an infinitive turns into a contracted 
additional sentence; a complex subject with a passive 
infinitive is translated as a complex sentence 
with a subjunctive additional [12, p. 95, p. 185].  
For example: “… the only way for us to reach …” – 
“… єдиний спосіб, у який ми досягнемо …”.

It should be noted that in our investigated material 
in Ukrainian translations of English-language 
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international treaties there are common cases when 
the infinitive is preserved in the translation, for 
example: “…the obligation of States under the Charter 
of the United Nations to promote universal respect 
for” – “… за статутом Організації Об’єднаних 
Націй держави зобов’язані заохочувати загальне 
поважання” “The State Parties to the present 
Treaty undertake to guarantee” – Держави, які 
беруть участь у цьому договорі, зобов’язуються 
гарантувати”.

A significant part of the total number of infinitives 
in the corpus of examples selected by us is nominalized 
when translated in accordance with the norms 
of the Ukrainian language, for example: “… will 
take appropriate steps to safeguard this right” –  
“… зроблять належні кроки до забезпечення 
цього права»; “… to ensure this right” – “… для 
забезпечення здійснення цього права»; “the right to 
strike” – “право на страйки”. Not only the active, 
but also the passive infinitive is nominated: “Equal 
opportunity for everyone to be promoted in his 
employment” – “однакову для всіх можливість 
просування роботі”.

The infinitive can also be nominalized in chains 
of enumeration, for example: “to be presumed 
innocent” – “презумпцію невинності”, “to be 
informed promptly” – “негайне інформування”, 
“not to be compelled to give testimony or to 
confess guilt” – “свобода від примусу щодо 
даваних свідчень чи визнання вини”, “to have 
the free assistance of an interpreter” – “безоплатна 
допомога перекладача”.

The following example uses not only 
the nominalization transformation, but also a repetition 
that does not appear in the original text, for example: 
“The State Parties recognize the right of everyone: 
a) to take part in cultural life; b) to enjoy the benefits 
of scientific progress and its applications; c) to 
benefit from the protection of the moral and material 
interests…” – “Держави визнають право кожної 
людини на: а) участь у культурному житті; 
б) користування результатами наукового прогресу 
та їх практичне застосування; в) користування 
захистом моральних і матеріальних інтересів…»

Thus, parallel infinitive constructions in the original 
are not always preserved in translation, becoming 
constructions with a noun, but the parallelism is 
preserved.

No less interesting for the study is the translation 
of adjectives and adverbs. According to the scientific 
research of G. Miram, adjectives are translated as 
subordinate definite, additional or circumstantial, 
or as a separate sentence [13, p. 188]. For example: 

“Recognizing that the child, for the full and harmonious 
development of his or her personality, should grow 
up in a family environment, in an atmosphere 
of happiness, love and understanding” – “Визнаючи, 
що дитині для повного і гармонійного розвитку її 
особи необхідно зростати в сімейному оточенні, 
атмосфері щастя, любові й розуміння”. In this case, 
the definite-personal sentence in the text of original 
is transformed into the indefinite in the language 
of translation, when the subject is transformed into 
an object, and the adjective is transformed into 
an adverb.

Let's compare the following example of translation 
transformation: “Considering the obligation of States 
under the Charter of the United Nations to promote 
universal respect for and observance of human 
rights and freedoms” – “Беручи до уваги, що 
за Статутом Організації Об’єднаних Націй 
держави зобов’язані заохочувати загальне 
поважання й додержання прав і свобод людини”.

In this case, there was a division and permutation, 
the adjective became an adverb, and there was 
a subordinate clause.

Thus, as evidenced by the observation material, 
parallel grammatical constructions, expressed 
adverbs in the preambles of international documents, 
are always translated by parallel adverbial inversions: 
“considering, bearing in mind, recognizing, 
calling, convinced, taking due account, being of the  
opinion” – “уважаючи, беручи до уваги, визна- 
ючи, нагадуючи, упевнені в тому, ураховуючи, 
уважаючи”. In addition, the translation 
of the statement after the adverb is parted.

Peculiarities of the translation of adjectives, as 
noted by G. Miram, are represented by the fact, that 
this adjective, as a rule, is translated by a circumstantial 
sentence [13, p. 188], for example: “If adopted, 
it will help …”. – “Якщо такий документ буде 
прийнято, це допоможе …”; “A breach of contract 
committed by one of the parties is fundamental  
if …” – “Порушення договору, допущене однієюзі 
сторін, є істотним, якщо …”.

If in the text of the original there is an inversion, 
it generally remains in the text of the translation 
[13, p. 191]. For example: “For the purpose 
of the results achieved by State Parties … there should 
be adopted a special document”. – “Для розгляду 
результатів, досягнутих державами-учасницями 
… приймається спеціальний документ”.

The translation of attributive groups is difficult 
because they are very common in English 
and not typical of Ukrainian. As noted by philologist 
V. Komissarov, mostly attributive groups are 
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explicated, the translator replaces the attributive 
group with a number of other structures in which 
hidden connections are revealed [8, p. 89], for 
example: advanced vocational training – професійна 
підготовка підвищеного рівня; arrangements 
for the custody – умови утримання під вартою; 
environmental and industrial hygiene – санітарний 
стан навколишнього середовища й гігієна праці 
в промисловості.

Complex noun predicate belongs to the phenomena 
common in English-language international 
treaties. Our observations confirm the conclusion 
of the scientist N. Fedorova that this type of predicate 
in the original text often turns into a verb predicate 
in the translated text [16, p. 65], for example:  
“A late acceptance is nevertheless effective as 
an acceptance іf without delay the offeror orally so 
informs the offeree or dispatches a notice to that 
effect” – “Запізнілий акцепт, однак, зберігає свою 
чинність акцепту, якщо оферент без затримки 
повідомить про це адресата оферти усно чи 
надішле йому відповідне повідомлення”.

When translating homogeneous members 
of a sentence, certain difficulties may arise due to 
the lack of differential subjects and objects with 
homogeneous subjects [13, p. 91]. But here the use 
of basic translation techniques comes for help, which 
provide the necessary level of translation adequacy. 
For example: “State Parties shall ensure that 
the institutions, services and facilities responsible for 

the care or protection of children shall conform with 
the standards established by competent authorities, 
particularly in the areas of safety, health, in the number 
and suitability of their stuff, as well as competent 
supervision” – “Держави учасниці забезпечують 
те, щоб установи, служби й органи, відповідальні 
за піклування про дітей або їх захист, відповідали 
нормам, установленим компетентними органами, 
зокрема, в галузі безпеки й охорони здоров’я 
та з точки зору чисельності й придатності їх 
персоналу, а також компетентного нагляду”.

Conclusions. Thus, the analysis of special 
sources on the translation of international treaties has 
identified a number of factors that cause translation 
difficulties: a high degree of standardization of official 
business style and diplomatic background, differences 
in professional and sectoral pictures of the world 
and national-cultural specifics of terminological 
means of their verbalization. national communicative 
style and typological differences in lexical 
and grammatical means of the original language 
and lnguage of translation, norms of their use. 
As a result of comparative study of grammatical 
elements and structures in the original English 
texts of international treaties and their Ukrainian 
translations: infinitives, adjectives and adverbs, 
attributive constructions, homogeneous sentence 
members, typical translation transformations are 
identified, the application of which contributes to 
equivalence and adequacy.
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Шеверун Н. В., Лейцюсь Г. М., Джурило А. П. ДІЛОВІ СТАНДАРТИ В ЛЕКСИЦІ 
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

Стаття присвячена дослідженню ділових стандартів у словниковому складі англомовних міжна-
родних договорів та основним особливостям їх перекладу українською мовою. У процесі дослідження 
виявлено, що залежно від типу документа, завдань комунікативного характеру текстовий матеріал 
документа набуває тієї чи іншої форми організації. Цей факт стає вирішальним при виборі мовних 
засобів у процесі перекладу.

Виявлено, що при перекладі договорів необхідно дотримуватися не лише семантичної сторони, а й за 
можливості відбирати структури, що є найбільш близькими або збігаються зі структурами в тексті 
оригіналу як з точки зору лексики та синтаксису, так і з точки зору граматичних конструкцій.

У процесі дослідження встановлено, що синтаксична й семантична структура речень договорів 
є дуже складною, у ній переважають складні синтаксичні одиниці та дієслівні форми. Усе це змушує 
перекладача шукати таку трансформацію, яка б правильно передавала не лише граматичний зміст 
документа, а і його прагматичне навантаження.

Аналіз спеціальних джерел щодо перекладу міжнародних договорів виявив низку факторів, що 
викликають труднощі в перекладі: високий ступінь стандартизації офіційно-ділового стилю й дипло-
матичного походження, відмінності в професійних і галузевих картинах світу й національно-культурні 
особливості термінологічних засобів їх вербалізації, стиль і типологічні відмінності в лексичних і гра-
матичних засобах мов оригіналу та перекладу, норми їх використання.

Ключові слова: міжнародний договір, міжнародна документація, міжнародна комунікація, між-
народна співпраця, граматичні трансформації.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ ТУРЕЦКИХ ТУРКМЕНОВ

Тема статті є актуальною, оскільки являє не досить досліджений пласт онімів, що відо-
бражає особливості найменування туркменських племен. Автор наводить матеріал істо-
ричного характеру, що дозволяє виявити специфіку іменованих об’єктів і традицій, що 
пов’язані з їх позначеннями. У роботі розглядається історія етнонімів Тепе, йомут ерсарі, 
алілі і гарадашлі. Робиться висновок про те, що етноніми є джерелом для вивчення історії 
мови та визначення ступеня впливу споріднених мов на різних етапах їх розвитку.

Ономастика – наука про імена власні всіх типів, про закономірності їх розвитку і функціо-
нування. Ономастика включає історичний, географічний, етнографічний, культурологічний, 
соціологічний компоненти, що допомагають виявляти специфіку іменованих об’єктів і тра-
диції, пов’язані з їх іменами. Така тема є актуальною, оскільки являє не досить досліджений 
пласт онімів, що відображає особливості світогляду і культури туркменського народу.

Мета цього дослідження – проаналізувати особливості утворення і семантики туркмен-
ських етнонімів.

Процедура і методи дослідження – для вивчення властивостей туркменських етнонімів 
використовувалися лексико-семантичний, етнолінгвістичний і описовий методи.

Результати проведеного дослідження. Мовний аналіз етнонімів дозволив визначити особ-
ливості їх структури, мотивації, походження і утворення. Туркменські етноніми, будучи різ-
номанітними за мотивацією і походженням, відображають етнокультурну специфіку турк-
менського народу.

Теоретична/практична значущість. Практична значимість дослідження полягає в описі 
туркменських етнонімів, утворених лексико-семантичним і лексико-морфологічним спосо-
бом. Теоретичні результати дослідження вносять вклад у тюркологію і мовознавство.

Ключові слова: туркменська мова, ономастика, етноніми, племена, лінгвістичний аналіз.

Известно, что значительная часть человече-
ских обществ в мире жила в определенный период 
своей истории, разделившись на племена. Хотя 
такое разделение в турецких общинах, таких как 
татарские и уйгурские, наблюдалось с древних 
времен, эта традиция со временем изжила себя. 
Если говорить о туркменских племенах более 
подробно, то можно сказать следующее: в конце 
первой четверти XIII века на территорию совре-
менного Туркменистана вторглись войска Чин-
гисхана. Эта ситуация побудила туркменские 
племена еще больше сблизиться и объединиться 
для отражения вражеских набегов. В результате 
воздействия исторических обстоятельств соци-
альная традиция разделения туркмен на племена 
получила широкое распространение в начале 
XIII века.

Турецкие туркмены, или анатолийские тур-
кмены, которые начали оседать в Анатолии и ее 
окрестностях в сельджукский период, назывались 
Туркменели. Племена Огузов, которые состав-
ляют турки в Турции, являются мусульманскими 
и считаются ханафитскими суннитами и анато-
лийскими алевитами (туркменский алевизм, или 
кызылбаш). Они сыграли важную роль в процессе 
тюркизации Анатолии [5, c. 74]. В исторических 
документах как синонимы используются также 
слова «туркменский» и «Юрюк». В османских 
архивных документах крестьянин назывался 
«турком» в зависимости от ситуации и формы 
поселения, в то время как кочевые, или полуко-
чевые общины, назывались «туркменами», или 
«юрюками» [6, c. 37]. По некоторым данным, те 
из них, кто находились на востоке Кызылырмака, 
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назывались Юрюк, а те, кто на западе – Туркмены. 
Термины «туркменский» и «юрюк» использова-
лись совместно в османских источниках для тур-
кмен-дулкадирли, проживающих в Мараше и его 
окрестностях [7, c. 52]. Они этнически связаны, 
поскольку носят то же именование, что и туркмен-
ские туркмены (хорасанские туркмены); также 
распространены названия уруг/ оймак.

Туркмены сыграли активную роль в тюркиза-
ции Анатолии. В своей борьбе с византийцами 
сельджуки облегчили для себя завоевательную 
политику: они начали расселять туркмен-теке 
и другие туркменские племена в своих крайних 
регионах, от Туркестана до Анатолии [9, c. 110]. 
Многие ахиты и туркмены были убиты после 
поражения в восстании Бабая в 1240 году, кото-
рое было крупнейшим туркменским восстанием 
в истории анатолийского государства сельджуков, 
и битвы при Кеседаге с монголами в 1243 году 
[10, c. 61].

Интересно, что большинство анатолийских 
туркменских племен, особенно алевитов, проис-
ходили из Хорасана [11, c. 43]. Хорасан – зака-
спийская огузская земля, где сельджуки останав-
ливались еще до того, как достигли Анатолии. 
Большинство анатолийских туркмен осели здесь 
на протяжении веков, и их племенные связи пре-
рвались. Тем не менее есть туркменские общины, 
которые все еще существуют сегодня как само-
бытное сообщество с племенными названиями.

1. ТЕКЕ. Представители племени теке, одного 
из великих туркменских племен, сегодня состав-
ляют основной народ Ахалской и Марийской 
областей и живут на обширной территории от 
Гызыларбата до берегов реки Мургап. До при-
бытия в Ахал это племя проживало в северных 
частях Балкан и Мангышлака. Утверждается, что 
большие общины занимают место в регионе Бал-
кан-Мангышлак. Действительно, среди туркмен 
Нураты такие именования, как «Теке» и «Сыч-
маз» (продукт племени теке), доказывают досто-
верность этой информации. До XVII века племя 
«Теке», по-видимому, не являлось большим и вли-
ятельным племенем. Об этом может свидетель-
ствовать тот факт, что хан-улей Эбулгази, который 
написал книгу под названием “Şecere-i Terakime” 
(Генеалогия туркмен), посвященную возникнове-
нию туркменских племен, дал очень мало инфор-
мации о Текелере. Также следует отметить, что 
племя «теке» мало упоминается в произведениях 
других авторов.

По мнению Г. И. Карпова, племя теке сфор-
мировалось в XVI веке, и возможно, что оно 

стал образовываться в XI–XII веках [10, c. 120].  
С XIII века племя теке проживает в Анатолии, 
Хорезме и Саре. Если учесть, что у казахов и кир-
гизов есть уруг-тири с названием «теке», можно 
сказать, что история рода «теке» восходит к очень 
древним временам, поскольку во время прихода 
сельджуков на запад (XI век) туркмены покинули 
киргизов и перебрались в регион сегодняшнего 
Туркменистана. То есть это свидетельствует о 
том, что туркмены появились во времена, когда 
они жили на киргизском полекак уруги. На это 
также указывает их видовое название «Теке». Как 
известно, такие имена, как «теке», состоящие из 
«тотемов», составляют древнейший пласт имен 
племя – уруг [3, c. 23]. По мнению историков, 
в те годы, когда сельджуки двигались на запад, 
большая часть племени теке мигрировала на 
месторождение Мангышлак, а остальные были 
включены в состав киргизов и казахов. Большин-
ство людей из племени теке, пришедших на Ман-
гышлак, поселились на берегах рек Яик (Урал) 
и Эмбы к северу от полуострова. Так, нынешний 
город Уральск, расположенный на берегу реки, 
в прошлом назывался «Текели». С другой сто-
роны, во время правления монголов области Яик-
Эмба и Мангышлак, а также Балканы были под-
чинены постоялым дворам Алтынорду. Тот факт, 
что две большие группы племени теке, называе-
мые «Утамиш» и «Тогтамыш», носят названия 
постоялых дворов Алтынорду, показывает, что 
текесы проживали в этих районах [3, c. 28]. После 
распада государства Алтынорду в IV веке и раз-
деления на небольшие ханства, такие как Астра-
хань, Крым, Казань и Сибирь, в стране усилились 
беспорядки, участились нападения на другие 
тюркские племена. По словам Мехмет Сарая, 
калмыки, напавшие на текесов с казахских полей  
в 1639 и 1700 годах, вынудили их переселиться 
на земли сегодняшнего Туркменистана. Позже 
текелеры были представлены большим племенем 
в «салирском союзе» туркменских племен. Это 
означает, что в XVI–XVIII веках племя теке могло 
вырасти из небольшого сообщества до большого 
и мощного племени. В основном, это внутренняя 
часть Внешнего Салира (Daşkı Salır).

В результате объединения племени теке 
в XIX  веке в регионе Ахале население увеличилось. 
Некоторые семя из племени теке в это же время посе-
лились в Тесен-Сарахе. Между 1855–1857 годами 
племя теке захватило нижнюю часть Мургапской 
земли под предводительством Говшут-хана.

Представители этого племени составляют 
большинство народов, живущих в Балканах 
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и Дашховузе. Из-за большого разнообразия пле-
мен с которыми они контактируют, а также из-за 
традиций, регулирующих экономическую жизнь, 
есть некоторые различия между этими йомутами 
(западные / балканские и северные / дашховуз-
ские йомуты), в основном, в материально-быто-
вой культуре (одежда, еда, вышивка ковров) и т.п. 
Племя йомутов, большая часть которого живет 
в Туркменсахре (вокруг Этрек-Гюргена) в Иране, 
небольшими группами проживает в Афганистане, 
а также на территории Каракалпакстана. Отсут-
ствие племени под названием Йомут в источ-
никах, написанных до «Генеалогии» Эбулгази, 
привело нас к такому выводу, что они достигли 
своего статуса намного позже монгольского 
нашествия. Эбулгази также использовал это слово 
как собственное имя, а не как название племени: 
«Йомут – внук сына Огюрджика Алпа, который 
является потомком Салира Казана: Огюрджик, 
Берди, Гумли, Йомут ...» [5, c. 175].

Среди исследователей существуют разные 
мнения о значении имени Йомут. Среди них 
ближе всего к истине дает объяснение венгерский 
ученый А. Вамбери. Он толкует название «йомут» 
как образованное от слова «Йом» и суффикса 
«-ут», которое используется в древнетюркском 
языке для обозначения «племя», «провинция», 
«общественность», «команда» (Менге на немец-
ком языке) [9, c. 34].

Хотя слово «йом» не используется в сегод-
няшнем туркменском языке в указанном выше 
смысле, это слово сохранилось до наших дней 
в таких словах, как «мяч», «кулак», «круглый», 
«яйцо». «Топбак», «собирать» у уйгуров; слова 
«юмги», «юмгылык» в древнетюркских языках 
употребляются в значениях «куча», «собираться», 
«собирать». Гунны (тюрки-гунны), наши древ-
ние предки, также назывались «Ёмутами». Учи-
тывая, что имя «Гун» (в переводе с туркменского 
языка «Я» означает «Хун») означает «провин-
ция», «община». Нетрудно понять, что «Гун», или 
«Йомут», используется в том же смысле. Суффикс 
«-ут», используемый в слове Йомут, выражает 
значение множества в древнетюркских языках.

1. ЭРСАРИ, одно из великих туркменских пле-
мен, проживающих в Лебапском регионе, сосре-
доточено в различных регионах Туркменистана, 
Бухаре, Зерефшане, Кашкадарьинской, Сурган-
дерийской областях Узбекистана и вокруг Чили-
кёля в Таджикистане. Представители племени 
живут в северных районах Афганистана в Иране 
(вокруг Мешхета, Бюджнурта) и в Турции. Счи-
тают, что эрсари переселились в основном с Ман-

гышлака на среднее течение Аму-Дарьи в конце 
ХVII века до первой половины XVIII в. Наиболее 
крупные семя из племени эрсари – это кара (гара), 
бекаул, улуг-тепе и гюнеш, которые делились на 
более мелкие родовые общины [11, c. 109–111]. 
Все доступные источники утверждают, что назва-
ние племя получило от исторического лица по 
имени «Эрсари». Действительно, Эрсари Бек 
является исторической фигурой, который жил 
в Балканском регионе и являлся лидером племен-
ного союза, известного как «провинция Салир». 
В связи с этим Эбулгази Бахадыр Хан отмечал, что 
«в провинции Салур, Абулхане (Балкан) был пра-
витель по имени Эрсари Бек. Он прожил долгую 
жизнь и был окружен мусульманством» [5, c. 39].

Таким образом, генеалогия Эрсари выглядит 
следующим образом: «Огуз, его потомок Салир 
Газан, его родословная Огюрджик Алп, его сын 
Берди, сын Берди Гульхачи, сын Гюльхаджи 
Эрсари». Значит, в XIII веке Эрсари, настоящее 
имя которого «Гульмухаммет», был изгнан мон-
голами из своих земель. Тогда он собрал остав-
шихся туркмен, которые были перемещены 
и вытеснены монголами в первой половине XIII 
века, и передал им свое имя. Таким образом, эта 
община получила название «Эрсары». Историки 
выяснили, что в средние века в это племя вхо-
дило большинство туркменских племен. Однако 
следует иметь в виду, что ядро   этого объедине-
ния сформировали туркмены в рамках племенной 
общины, называемой «салурлар», или «салир». 
В этот период данное сообщество должно было 
называться «Сарылар», потому что лидер «Гул-
мухаммет» носил титул «муж из Эрсари», или 
«полководец Сарылар».

4. АЛИЛИ (A: li: li). Представители этого 
племени обычно проживают в предгорьях Копет-
дага и в лагерях Онбеги и Юзбаши в районе Кака. 
Небольшая часть племени находится в Алилиое 
вокруг Акдепе, и Йыланлы в провинции Даш-
ховуз и в городах Данев, Чарчов, Фараб Лебап-
ского велаята. Также они проживают в Пешкун-
ском районе Бухарской области и в Афганистане. 
Народ этого племени – правнуки туркменов, 
собравшихся вокруг узбекского полководца по 
имени Али Корав в середине XIV века. Это племя 
названо в честь полководца: «провинция Али»: 
провинция Аль (i). После того, как в 1578 году 
обмелел Унуз, большая часть этого племени пере-
шла в Ахал, часть перекочевала в окрестности 
Чарчов. В мае 1830 года по приказу Хивейского 
хакана Аллахкули бека часть населения Ахал 
Алилихлер была насильно сослана в провинцию, 
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позже названную Дашховуз, а позже это место 
переименовали в Алилиой.

5. ГАРАДАШЛИ. Члены этого племени живут 
в провинции, ныне названной Дашховуз, а также 
в местностях вокруг районов Йыланлы и Акдепе. 
После того, как туркмены Кадим Языр сначала 
пришли в Балкан-Мангышлак, а затем поселились 
вокруг Гёкдепе Бахерден на окраинах Кёпетдага, 
некоторые из них были названы «Гарадашлы». 
Эбулгази Бахадыр Хан пишет о Гарадашлы: «одно 
из туркменских племен провинции Языр прибыло 
в Хорасан и много лет жило вокруг Дуруна. По 
этой причине Дурун называют землями Языр. 
Часть провинции Языр зарабатывала на жизнь, 
занимаясь фермерством в горах недалеко от 
Дуруна. В ту эпоху их звали Караташлы» [5, с. 69].

После того, как племя теке захватили место, 
названное Ахал, большинство жителей Кара-
таша, живших в долинах и предгорьях Копетдага, 
мигрировали в Дашховуз, а остальные присоеди-
нились к другим племенам.

В ходе этого исследования была представлена 
информация о древней истории огузских племен, 
которые мигрировали из одного региона в другой 
по разным причинам, иногда смешиваясь друг 
с другом и образовывая новые туркменские пле-
мена и расселяясь на территории сегодняшнего 
Туркменистана. Как известно, исследованные 
нами племена являются неотъемлемой частью 
туркменского народа. Начиная с X века, они зани-

мали определенное место в истории человече-
ства. По словам В. В. Бартольда, огузы/туркмены 
сыграли большую роль в истории средневекового 
исламского мира, начиная с создания Великого 
государства сельджуков, по сравнению с другими 
турецкими общинами. Как известно, только пле-
мена огузов широко включены в исламские источ-
ники, и столь исчерпывающие сведения о других 
турецких общинах не встречаются [6, c. 39]. Начи-
ная с Махмута Кашгарского, собранные сегодня 
учеными богатые материалы об огузско-туркмен-
ских племенах будут серьезно оценены в буду-
щем. В этом плане эти сведения имеют большое 
значение сегодня, когда пишется настоящая исто-
рия туркмен и Туркменистана.

Историческая традиция делит туркмен на 
племена и уруги, что было вызвано историче-
скими обстоятельствами: в древней истории 
человечества многие враждебные общины во 
время борьбы были обязаны знать, кто их братья, 
а кровные братья должны защищать и помогать 
им, а не разрывать отношения с ними. В наше 
время мы не сталкиваемся с такой ситуацией, 
как разделение на племена. Но, тем не менее, 
у отдельных туркменских племен имеются неко-
торые особенности, проявляющиеся в обычаях, 
в бытовой и культурной традициях. Языковой 
анализ этнонимов позволил определить особен-
ности их структуры, мотивации, происхождения 
и образования.
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Abdullaeva Mehriban Aliabbas. TO THE HISTORY OF ETHNONYMS OF TURKISH TURKMEN
A theme of the article is actual, as presents not enough investigational layer of onim, reflecting the features 

of the name of the Turkmenian tribes. An author brings material over of historical character, allowing to 
expose the specific of the named objects and traditions, related to their denotations. History of etnonims of tepe 
is in-process examined, yomut, ersari, alili and garadashli. Drawn conclusion that etnonims are a source for 
the study of history of language and determination of degree of influence of family.

 Onomastics is the science of proper names of all types, of the laws of their development and functioning. 
Onomastics includes historical, geographical, ethnographic, cultural, sociological components that help to 
identify the specifics of named objects and traditions associated with their names. This topic is relevant, since 
it represents an insufficiently studied layer of onyms, reflecting the peculiarities of the worldview and culture 
of the Turkmen people.

The purpose of this study is to analyze the features of the formation and semantics of Turkmen ethnonyms.
Methodology and Approach – to study the properties of Turkmen ethnonyms, a lexico-semantic, 

ethnolinguistic, descriptive method was used.
Results. The linguistic analysis of ethnonyms made it possible to determine the features of their structure, 

motivation, origin, and education. Turkmen ethnonyms are diverse in motivation, origin and reflect 
the ethnocultural specifics of the Turkmen people.

Theoretical and practical significance. The practical significance of the research lies in the description 
of the Turkmen ethnonyms formed in the lexical-semantic and lexical-morphological way. The theoretical 
results of the research contribute to Turkology and linguistics.

Key words: Turkmen language, onomastics, ethnonyms, tribes, linguistic analysis.
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DISCOURSE ADEQUACY IN TRANSLATIONS FROM ENGLISH  
INTO AZERBAIJANI

The article deals with the adequacy of discourse in source and target texts. It explains the essence 
of discourse and adequacy as a linguistic term which displays the inferences based on the works 
of popular English writers and on their translations into Azerbaijani. It stresses the essence 
of adequacy in translation, discovers the differences between the adequacy and equivalence, as well 
as on the ways of achievement of adequacy based on the examples of translations from English into 
Azerbaijani. The article emphasizes the role of adequacy in the translation of fiction. Moreover, it 
stresses the role of culture and tradition in both of the texts.

It touches upon the problem of discourse in linguistics. It explains the notion of discourse as a term 
in linguistics and classifies its types, genres and structures. It also stresses the role of discourse in 
various fields of science. Besides, the article summarizes the ideas of such linguists as Zellig Harris, 
Emile Benvenist, Michel Foucault, M. A. K. Halliday, Teun A. van Dijk, Ernesto Laclau, Chantal 
Mouffe, Robert de Beaugrande, Wallace Chafe, and Norman Fairclough who dealt with the problem 
of discourse in fiction.

The author of the article gives some examples and analyzes the discourse adequacy on the basis 
of translations from English into Azerbaijani. He demonstrates examples from the novels of the well-
known American writer John Steinbeck “The Grapes of Wrath” and the popular English writer 
Julian Barnes “The Sense of an Ending” translated from English into Azerbaijani by Ulfat Kurchayli 
and Seyfaddin Huseynli. The source and target texts are compared by the author and the discourse 
adequacy is revealed on the basis of the two texts. The article displays the adequacy of discourses 
of the writer and translator by basing on some examples from the mentioned novels. The author 
illustrates the idea of the novels from the point of view of the discourse of characters. We observe that 
the translators have attempted to create an adequate effect in the target text. It shows the possibility 
of adequate transformation of the ideas and style from the contrastive languages. The correspondence 
of discourse of characters and the main idea of novels are implemented into life through the discourse 
of translators.

Key words: translation, adequacy, equivalence, translation of fiction, differences, contrastive 
languages.

Discourse as a term appeared in linguistics 
not long ago, but is frequently used in linguistics. 
Nevertheless, it does not have a concrete and generally 
accepted definition. That is why, in the last decades 
the problem of discourse has kept its topicality in 
linguistics. It has been studied since the twentieth 
century and numerous studies have been carried 
out by such linguists as Michael Halliday, Teun A. 
van Dijk, Michel Foucault, Ernesto Laclau, Chantal 
Mouffe, Robert de Beaugrande, Wallace Chafe, 
Norman Fairclough and other on discourse, as well as 
on its nature and types [9, p. 1].

We can divide the history of views and studies 
on discourse into two periods: the first period starts 
with the introduction of the dichotomy of language 
and parole by De Saussure and ends with the views 
of Foucault on the relation between knowledge 

and discourse. Ferdinand de Saussure, the founder 
of modern linguistics, rarely used the term discourse. 
He emphasized that language was the only subject 
of linguistics, and opposed it to parole. His followers 
put emphasis on discourse more. Benvenist used 
the term discourse instead of parole. E. Brusans added 
discourse to the opposition of language and parole 
of Ferdinand de Saussure. He thought that discourse 
was amid language and parole. Language is a system 
of abstract signs. Discourse is a mechanism of the usage 
of language by the speaker. Traditional linguistics 
deals with the study of words and expressions.  
The second period, starting with Foucault, is still 
underway. The first period is characterized by 
the studies of the French-speaking followers of  
De Saussure, as well as researches of the English-
speaking linguistic tradition (Z. Harris, 1952) [10, p. 7].



Том 32 (71) № 4 Ч. 2 2021140

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

English dictionaries define the discourse as a long 
narration on some topic or a dialogue between two 
people. Discourse as a linguistic term came into 
English from the old French, which meant “speech”, 
“judgment” and “opinion”. French inherited the term 
of the discourse from Latin (discursus) and which 
means “conversation”, “discussion”, “an act of running 
about”. As a term it was first used in linguistics in 1952 
in the article of the American scholar Zelig Harris in 
his “Discourse analysis”. The scholar approached 
the discourse as a text. He considered the text as 
an important element in discourse. In general, 
discourse is ambiguous, but it is also understood 
as a speech and language activity. Discourse is 
mainly associated with speech, text and dialogue, 
and considered an act of communication. It should 
be noted that discourse is the living speech having 
a social content. Discourse is related to the language 
in action and reflects the vocabulary of a particular 
field. Discourse is a special lexicon, semantics, 
pragmatics as well as syntax in speech and texts, 
and it is revealed in the process of communication. 
Thus, we can come to such a conclusion that there is 
no discourse without text and context [3, p. 48].

In 1960–1970 discourse was considered as 
a text. In the late 1980s, the linguists changed their 
approaches to discourse and was not considered 
as a text only, but they began to take into account 
the role of extralinguistic factors as well. In 
other words, the discourse is not only related to 
the text, but also non-textual factors are closely 
related to the discourse. It includes the age, education 
and outlook of the author, social environment, his 
attitudes, social status, behaviour and activities in 
the process of communication. Each of these factors 
exerts influence on the act of communication. This 
approach to discourse was proposed by the French 
linguist M. Foucault. He emphasized the role 
of the context and situation in the text. He suggested 
a socio-cognitive approach to discourse. We can note 
that the thoughts expressed at different levels of social 
life belong to the discourse. For instance, “scientific 
discourse”, “philosophical discourse”, “political 
discourse” or “medical discourse”. In 1960s the French 
poststructuralists approached the discourse as a way 
of thinking and studied it on the basis of a real speech. 
They studied the thoughts of the speaker. Let us have 
a look at the phrase “racist discourse”. People may 
take a completely various approach when they deal 
with “racist views”, but this exposes the existence 
of “racist views” in their minds. This arises the question 
of how the thought, the idea you want to express, 
is illustrated with the words, and what it means.  

In this context, the discourse of the speaker becomes 
the object of research. Discourse can be found in texts 
on various topics and in fiction. Discourse can be oral 
and written, it can be classified into types (individual 
and institutional discourse), genres (story, interview, 
conversation, research paper, political speech, court 
hearings, questionnaire), as well as various fields 
of human activity, domestic, scientific, formal or 
criminal [8, p. 57].

New questions arise in the theory of language 
when we study the concept of discourse. The 
approach to the sentence as a unit of translation is 
changing. Discourse is a new field of linguistics, 
which is complex and difficult to understand.  
It is particularly and extensively studied in English 
and French linguistics. Discourse is associated with 
“speech”, “dialogue”, “discussion” and “text”. There 
is currently a new approach to discourse in linguistics 
called discourse analysis. Language is a universal 
abstract microsystem, but discourse is a concrete 
subsystem. Discourse is a speech rich in socio-cultural 
features or a language rich in specific socio-cultural 
factors. Types of discourse include scientific, political, 
religious, literary, philosophical and other types. The 
concepts of discourse and discourse analysis are 
widely applied to humanities and social sciences. 
Historians use these concepts in the study of archival 
documents. Sociology and psychology use discourse 
in the study of various types of questionnaires 
and interviews. M. Foucault approached discourse 
through the prism of language and pointed out 
the role of culture, literature, science and philosophy 
in this process particularly. The speeches of the public 
figures, writers and the Nobel Prize-winners are 
the striking examples of discourse. Pierre de Ronsard, 
a 16th century French poet of the Renaissance, called 
his collection of poems “Discourses”, and not in vain. 
The poet communicated with his readers through his 
poems [9, p. 2].

Contemporary linguists consider discourse 
a complex act of communication and underline 
the role of text and non-textual factors in it. They 
highlight the dynamic nature of discourse and state 
that the term of discourse is ambiguous, and is 
related to language and parole. There are different 
approaches to discourse, whether the parole or 
the text is more important. The linguists consider 
the discourse as an act of consecutive communication. 
The act of communication can be realized through 
the dialogues and texts. Discourse has its own specific 
vocabulary, as it can belong to different fields. We can 
notice the existing moral values and ideology of each 
epoch in the discourse of that period. In French 
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linguistics P. Seriot gave eight different explanations 
for discourse. It should be noted that this study was 
conducted only at the French school of discourse 
analysis. Discourse is also associated with style. We 
can encounter these expressions in different contexts: 
“Orwell’s style”, “Pushkin’s language”, “Modern 
Azerbaijani political discourse”, “Barack Obama’s 
discourse” and etc. Discourse is closer to the text 
in terms of sense. In connection with it the linguist 
Enkvist said, “discourse means text+context, where 
context contains a situational component”. Discourse 
is dynamic, but text is static. Despite the obvious 
difficulties in identifying the difference between 
the text and discourse, the abovementioned definition 
helps to perceive the difference. Text is a final product 
or final result, however discourse is a process of text 
construction. Text can be studied as the real product 
of certain activity, but discourse is more complex 
and a general term. Text is a product of language 
activity. Dialogue is as close to the discourse as well 
as to the text. As any act of communication, there 
are two participants in the discourse: the author 
and the addressee. If we want to study it, we have 
to unravel the idea and intention of the sender. Any 
discourse has a structure as well. Thomson and Mann 
introduce the theory of rhetoric structure. It means that 
any unit of discourse is related to other units through 
meaningful relations. Another significant structure 
of discourse is the information structure. Different 
linguistic devices belonging to the levels of structure 
of language are used to construct the information 
structure in discourse. All these linguistic elements 
play an essential role in the construction of thematic 
continuity in discourse. The information structure 
helps us to keep a certain amount of information 
in memory. As a result, it ensures global unity in 
discourse [3, p. 77].

Adequacy is one of the main concepts in the theory 
of translation. It is understood as the correspondence 
of the source to the target text. By adequacy 
the theorists mean a “good” or “correct” translation. It 
is significant to preserve the communicative function 
of information in the source text and to translate it 
in a way to correspond to the target text. There are 
several types of adequacy: information adequacy, 
stylistic adequacy, content adequacy, assessment 
adequacy, systemic adequacy (form and content) 
[11, p. 78].

The accuracy, consistency and clarity have 
always been in the focus of attention in the theory 
of translation. In the recent years, translators have 
focused their attention on the study of the concept 
of adequate translation rather than on the concept 

of equivalent translation. That is natural, because 
accurate or equivalent translation is not always 
possible. If we take into consideration the role 
of subject matter and context, then we can say that 
the term correspondence or adequacy is more topical 
for the translation process as ever. V. N. Komissarov 
was one of the linguists who supported this 
approach and noted that the concepts of equivalence 
and adequacy differ from each other. He emphasized 
that the adequacy is a broader concept and approached 
the adequate translation as a better option. He 
approached the equivalent translation as the identity 
of language units in the source and target texts. 
The adequate translation was considered by him as 
a transformation of the main idea and the impression 
of the original into the target language. The adequacy 
can be realized as a kind of nominal correspondence. 
It allows the translator find a kind of “compromise” 
between the source and target texts. The adequacy is 
a process of translation and a correspondence between 
the source and target texts. The correspondence is 
the coincidence of the meaning in source and target 
variants [2, p. 221].

Translation of fiction is one of the most difficult 
type of translation, including its theory. The translators 
always encounter two issues: preservation of the style 
of the author and the language of the original, or 
translation in accordance with the norms of the target 
language. The fiction is distinguished by its aesthetic 
effect, figurativeness and abundance of literary 
description. Different types of transformation are used 
in order to convey the figurativeness and style, as well 
as to find an optimal variant [1, p. 222]. Translation 
of fiction requires professionalism from the translator. 
Translators must be guided by the principle of creating 
a similar impression in order to achieve the adequacy 
between the source and target texts in the translation 
of fiction. The reader aware of the source text would 
experience the same feelings when the translated 
version is read [12, p. 18].

We can provide some examples from the translated 
novels and study the discourse adequacy in practice. 
The American writer John Steinbeck’s novel “The 
Grapes of Wrath” (Qəzəb Salxımları) was translated 
from English into Azerbaijani by Ulfat Kurchayli. 
Let’s look at the adequacy of discourses in source 
and target texts by demonstrating some examples 
from the novel: “I climb fences when I got fences 
to climb,” said Tom (Lazım gələrsə, dırmaşıb 
keçərəm,” – dedi Tom); “Hope so”, said Tom (Allah 
eləsin, dedi Tom); “Don’t bang yaself”, said Tom 
(Başından muğayat ol, – dedi Tom); “The motor 
roared up for a moment, the gears clicked in”  
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(Motor bir anda guruldadı, sürət qutusunun 
ötürücüləri şaqqıldadı); “He chuckled and walked 
on” (O, hırıldadı və yoluna davam etdi); “A bee flew 
into the cab and buzzed in back of the windshield” 
(Kabinəyə bir arı girdi və özünü vızıltı ilə ön şüşəyə 
çırpmağa başladı) [6, p. 22]; “It’s a free country. 
Well, try to get some freedom to do. Fella says you’re 
jus’ as free as you got jack to pay for it” (Biz azad 
ölkədə yaşayırıq. Get onu axtar – azadlığı. Biri mənə 
deyirdi ki, cibində pul nə qədərdirsə, azadlığın da 
o qədərdir); “Ma looked down at her hands, lying 
together like tired lovers in her lap” (Ana dizinin 
üstündə yorğun sevgililər kimi uzanan əllərinə 
baxdı); “And her voice was so soft, so full of love, 
that tears crowded into Rose of Sharon’s eyes” (Və 
onun səsi elə zərif idi, içində o qədər sevgi var idi 
ki, Şəronlu Rouzun gözləri yaşla doldu), “An’ I’m 
gonna, I’m gonna jus’ take his head right down off 
his neck with that wrench, little piece at a time” 
(Mən, mən bu açarla onun boynunu sındıracağam, 
boynuna keçirib asta-asta buracağam) [4, p.7].

The contemporary English writer Julian Barnes’s 
novel “The Sense of an Ending” (Aqibət duyğusu) 
was translated from English into Azerbaijani by 
Seyfəddin Hüseynli. Let’s look at the correspondence 
of discourses of the writer and the translator on 
the basis of some examples from the novel: “We 
live in time – it holds us and moulds us – but I’ve 
never felt I understood it very well” (Hamımız 
zamanın məhsuluyuq: o, bizi bir yandan ölçür, bir 

yandan biçir, amma mənə elə gəlir, onu heç vaxt 
axıracan dərk edə bilməmişəm) [5, p. 9]; “Is there 
anything more plausible than a second hand? And 
yet it takes only the smallest pleasure or pain to 
teach us time’s malleability. Some emotions speed 
it up, others slow it down; occasionally, it seems 
to go missing – until the eventual point when it 
really does go missing, never to return” (Saniyə 
əqrəbindən daha hökmlü nəsə varmı? Ancaq 
ani bir sevinc, yaxud ötəri bir kədər sayəsində 
anlayırıq ki, əslində, zaman xeyli üzüyoladır. O, 
bəzi duyğuların təsirindən yavaşıyır, bir başqa 
hissin təzyiqi ilə sürət götürür, hərdən də elə bil 
harasa yox olur, amma lap axırda birdəfəlik qeybə 
çəkilir [7, p. 11].

The authors expressed the main idea of the novels 
with the discourse of characters and created a deep 
aesthetic effect on the readers. We can say that 
the translators created an adequate effect in the target 
text. It displays the possibility of the adequate 
transformation of the main idea of the writers. The 
adequacy of discourse of characters and the main 
idea of the novels are realized through the discourse 
of translators. In the process of transformation, 
they emphasize the correspondence and adequacy 
between the source and target texts. In a nutshell, 
we do not come across the equivalence of texts on 
all levels of language, but the discourse adequacy 
is an optimal variant between the source and  
target texts.
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Алієв С. Р. АДЕКВАТНІСТЬ ДИСКУРСУ НА ОСНОВІ ПЕРЕКЛАДІВ  
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЮ

У статті досліджуються адекватність дискурсу у вихідному і цільовому текстах. Стаття пояс-
нює сутність дискурсу та адекватності як терміна лінгвістики, який відображає висновки, засновані 
на роботах популярних письменників. Акцентована сутність адекватності перекладу, розкриваються 
відмінності між адекватністю та еквівалентністю, а також показані шляхи досягнення адекват-
ності на прикладах перекладів з англійської мови на азербайджанську. У статті підкреслюється роль 
адекватності під час перекладу художньої літератури. Більш того, у статті підкреслюється роль 
культури і традиції в обох типах текстів.



143

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

У статті розглядаються проблема дискурсу в лінгвістиці. Стаття пояснює поняття дискурсу 
як терміна в лінгвістиці і класифікує його типи, жанри і структури. У ній також підкреслюється 
роль дискурсу з різними галузями науки. Крім того, у статті узагальнені ідеї таких лінгвістів, як 
Зелліг Харріс, Еміль Бенвеніст, Мішель Фуко, М. А. К. Хеллідей, Теун А. Ван Дійк, Ернесто Лаклан, 
Шанталь Муфф, Роберт де Богранд, Уоллес Чейф, Норман Фейркло, про проблему дискурсу в худож-
ній літературі.

Автор статті наводить приклади та аналізує адекватність дискурсу на основі перекладів з англій-
ської на азербайджанську. Він застосовує на практиці романи відомого американського письменника 
Джона Стейнбека «Грона гніву» (The Grapes of Wrath) і популярного англійського письменника Джулі-
ана Барнса «Передчуття кінця» (The Sense of an Ending), які були переведені з англійської мови на азер-
байджанську Ульфатом Курчайлі і Сейфаддіном Гусейнлі. Автор протиставляє вихідний і цільовий 
тексти, і в обох текстах виявляється адекватність дискурсу. У статті на прикладах з романів пока-
зана адекватність дискурсів як письменника, так і перекладача. Автори ілюстрували суть романів 
дискурсом персонажів. Ми бачимо, що перекладачам удалося створити адекватний ефект у цільовому 
тексті. Це показує можливість адекватної трансформації з контрастивних мов. Адекватність дис-
курсу персонажів і основна ідея романів втілюється в життя через дискурс перекладачів.

Ключові слова: переклад, адекватність, еквівалентність, художній переклад, відмінності, контр-
астивні мови.



Том 32 (71) № 4 Ч. 2 2021144

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

UDC 811
DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.4-2/24

Babayeva Nigar Ogtay
Baku Slavic University

THE ROLE OF INFORMATION STRUCTURE  
IN THE TRANSLATION OF NEWS

There are various lexical and grammatical devices which can operate in news articles to distrib-
ute information within this genre of discourse. These linguistic devices can offer translators rich 
information on the grammatical and stylistic choices of the author(s) of the original text and how 
they change depending on pragmatic and cognitive perspectives of all participants in translative dis-
course, especially among various groups of receivers. On the other hand, the translator adds his/her 
own preferences in the text of translation opening the road to subjectivity in translative discourse. 
Thus, the translator as a receiver and a sender is the core element of the research and this study is 
some sort of the translator’s vision of the role of information structure in translative discourse. In this 
connection, the paper explores certain ways in which the translator rebuilds information structure 
of the original news texts in the context of the issues that arise during their translation into Azerbai-
jani and Russian languages. The methods of comparative and contextual analysis have been used 
for the study of the pieces of the original texts selected from 15 news articles published by the news 
agencies (Reuter, AP), newspapers (Daily Telegraph, Financial Times), TV-s (BBC, CNN), the sites 
(Buzz Feed) and the texts of translation made by the author.

Thus, to function appropriately in discourse text must satisfy the characteristic requirements 
of certain text type, which may be very different from those of other text types. In this regard an ideal 
text type for our study is news which completely depends on the pragmatic intention of the sender in 
discourse and thus is communicatively very dynamic.

Thus, all these examples clearly show the big potential of the word order in news text. Thanks 
to its change, communicatively and emotionally important part of the text is highlighted. Such kind 
of change relates with the inversion of statistically regular sequence of elements. Inversion high-
lights the element, which stands in untraditional position and thus gives additional communicative 
and emotional impulse to the whole text.

Key words: information structure, news articles, translative discourse, subjectivity, intention, 
implicit meaning.

Linguistics has made several uses 
of information both in a general sense, and, as 
formulated in the statistical terms, derived from 
the theory of communication. In its general sense, 
this fundamental concept is used by several linguists 
(M. A. K. Halliday, W. Chafe, etc.) as a basis for 
a theoretical account of the structure of messages. 
In this regard we have to focus on the difference 
between written and spoken communication. Most 
of us are aware of the way in which we structure large 
pieces of information in writing as it is a planned 
speech and we are encouraged to plan what we are 
going to write about, paragraph by paragraph. Spoken 
communication is more complex due to the fact 
that it is rarely carefully planned and mostly totally 
spontaneous.

But in both cases the way information is structured 
during the process of communication is very 
important. When we deliver message to a receiver, 

whether orally or in writing, we instinctively impose 
a structure in our speech and try to organize what we 
send in a way that will make it easier for a receiver to 
understand. Most of us are aware of the way in which 
we structure large parts of information and when we 
study language, we can see that we do subconsciously 
impose a structure on our written or oral speech as 
part of the act of communication. It is postulated that 
speech can be seen as displaying the information 
structure, encoding the importance of the elements 
in any message with formally identifiable units 
of information. Linguistic and extra-linguistic devices 
provide the main signal for such units.

We support the view on the importance 
of the opposition of new and old information [10] 
for text and discourse perspectives and we also agree 
with Foley, who [8, p. 1678] considers the information 
structure of linguistic constructions as the relatively 
marked coding of the elements of the structure.  
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In fact, the sender of text is free to use any linguistic 
device for this coding of the elements depending on 
his/her pragmatic intention and capacity for options. 
It is the issue of “choice” which was well studied in 
linguistics [11; 9]. In different types of text different 
factors impose limitations on this choice. Enkvist 
suggests that “there is a set of principles or parameters 
governing textual form, and these principles or 
parameters can be differently weighted, and thus get 
different priorities in different text types” [6, p 378]. 
For example, in the newspaper text, the grammatical 
correctness of syntax may sometimes have to yield to 
the principles of information dynamics, in particular 
in terms of word order.

Various lexical and grammatical linguistic devices 
are used to organize news text. These linguistic devices 
play major role in the construction of information 
structure in news discourse, which naturally come 
into prominence during translation [2; 4]. Since any 
order of the distribution of information in text should 
be reflected in the translation text, the translator 
always tries to convey the intention of the original 
sender as relevant as possible. But we have also to 
bear in mind that during communication text acquires 
its own intention [5] and the translator as a receiver 
and a sender cannot and should not violate this “rule”. 
In addition, the translator should also think about 
the mental patterns in discourse. Discourse analysis 
cannot be carried out ignoring the mental patterns 
because they are real basics for choosing necessary 
communicative information for such strategic 
purposes as the construction of information structure.

As discourses are traditionally grouped as 
institutional and individual, we can identify 
the translative discourse [15] as a specific combination 
of institutional and individual discourses, which 
is obviously a subjective process [14]. And 
the translator, who is the most important participant 
of the translative discourse, defines this subjectivity.

1. Translator and grammatical elements
The text of translation is organized in line with 

the pragmatic intentions of both senders (the translator 
and the sender of the original text) and the cognitive 
abilities of both receivers (the translator and the receiver 
of the text of translation). Therefore, the translator  
first has to deal with the intention of the sender 
of the original text. This section focuses on the issue  
how translator manages to reflect the intention 
of the sender in the text of translation. The realization 
of the intention of the sender is true in the efforts to 
solve the problem of equivalency in translation through 
focusing on new or important part of the message 
delivered via text [7; 2; 3].

The new information in English is often signaled by 
the particles, indefinite article, particles, time adverbs, 
determiners, the words like one or some. The old 
information is signaled by the definite article, personal 
and demonstrative pronouns a determiner. The use 
of all these grammatical elements and phenomena 
is motivated by the pragmatic intentions of a sender. 
Various particles can indicate the importance of any 
part of a sentence thus imposing communicative 
dynamism [13; 12]:

1) Only one in four older Britons wants the Church 
of England to remain the country’s official religion, 
according to research that indicates a decline in belief 
among the over-50s (The Daily Telegraph, January, 2, 
2009, p.11).

2) Only 44 per cent of the 23,000 convicted were 
locked up by the courts (Sun, July 13, 2011, p.13).

When the news producer constructs text, he/she 
thinks about what kind of information to supply first 
and how to do it. W. Chafe suggests that for normal 
English sentence theme comes first (Chafe, 1971). But 
if new or important information should be focused then 
the above-mentioned rheme signals are commonly 
used. With the instruments given above, we will try 
to analyze some sentences from the newspaper texts 
to show how and where these grammatical and lexical 
elements are used to highlight new or important 
information. The translator must highlight the same 
dynamism in the texts of translation:

1) 50 yaşdan yuxarı insanlar arasında dini inancın 
azaldığını göstərən araşdırmalara görə, yalnız hər dörd 
britaniyalidan biri İngiltərə kilsəsinin ölkənin rəsmi 
dini olaraq qalmasını istəyir. 2) 23.000 məhkumun 
yalnız 44 faizi məhkəmələr tərəfindən həbs edildi.

Indefinite article helps to identify an object or 
an event as a new one with high degree of functional 
contribution:

3) A Gunman Opened Fire during A Wedding At 
A Church in New Hampshire.

Buzz Feed News (12.10. 2019); 4) CNN August 5, 
2019.

A gunman who wore a mask, bulletproof vest 
and hearing protection was killed by police within 
30 seconds of opening fire on Sunday in a popular 
nightlife district in downtown Dayton, Ohio, 
authorities said.

The role of the indefinite article A used with the  
word gunman in both examples is obvious. We have to 
see the same dynamism in the texts of translation:

3) NyuHempşirdə kilsədə toy zamanı bir silahlı 
şəxs atəş açdı.

4) Hakimiyyət orqanları ABŞ-ın Ohayo ştatının 
Deyton şəhərinin mərkəzindəki gecə həyatı ilə məşhur 
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olan bölgəsində bazar günü maskalı,  güllə keçirməz 
jilet geyinmiş və eşitmə mühafizəsi olan  bir silahlı 
şəxsin atəş açdıqdan 30 saniya sonra  polis tərəfindən 
öldürüldüyü bildirildi.

The element one has the similar function:
5) One resident said she was not even aware that 

Ms. Harris had a baby son (The Times, January, 2, 
2009, p. 20)

The translator can easily deliver the same message 
in the Azerbaijani text due to the availability of this 
element in this language:

5) Sakinlərdən biri bildirdi ki, onun Cənab 
Harrisin balaca oğlu  olduğundan həç  xeberi yox idi.

Some linguists believe that the time adverbs like 
now also deliver new information in sentence (Quirk, 
etc. 1985):

6) Attention will now focus on the fate of other 
nominees to the commission who were criticized in 
hearings (International Herald Tribune, January 20, 
2010, p. 3).

And:
7) Researchers have now found that the Tami 

flu-resistant strain is more likely to cause potentially 
deadly complications than the normal HINI virus 
(The Daily Telegraph, January, 2, 2009, p. 1).

The time adverb now helps to the receiver to focus 
attention on the fact of introducing new stage in 
the flow of thought. The text of translation is expected 
to reflect the same information structure:

6) İndi diqqət dinləmələrdə tənqid olunan 
komissiyanın digər namizədlərinin taleyinə 
yönəldiləcək

And:  7) Tədqiqatçılar indi müqavimətli növ olan 
Tami qripinin  normal HINI virusundan daha çox 
ölümcül fəsadlara yol açdıqını aşkar etdilər

Thus, the particles, the articles, the adverbs 
and other above-mentioned grammatical elements 
mark something important, which is very important 
factor in the process of translation. Traditionally, 
the information structure of text in English reflects 
the movement of idea from known to unknown 
(Chafe 1971, etc.). At the same time, the traditional 
word order (SVO) is usually observed in the English 
news texts as seen below:

8) UK PM sends EU unsigned letter asking for 
Brexit delay (Reuters, 20 October 2019).

And: 9) Bernie Sanders draws thousands to rally 
in New York in comeback from heart attack (Reuters, 
20 October 2019).

These examples illustrate how information 
structure of text is constructed in line with 
the traditional rules of English word order (SVO) based 
on the movement of idea from known to unknown. 

The information distributed through the word 
order is reflected in the translation text by different 
degree of fullness. Another important issue here is 
the typological difference between the languages 
(for instance, the typology of the basic word order in 
the English and the Azerbaijani languages differs as 
the Azerbaijani as Turkish is the verb-final language). 
It is obvious that during translation the differences 
in the sequence in the original and translation texts 
require changes in linear order of elements:

8) Böyük Britaniyanın BaşNaziri Avropa Birliyinə 
Brexit-in ertələnməsini xahiş edən imzalanmamış 
məktub göndərmişdir.

The first text of translation begins with the subject 
Böyük Britaniyanın Baş Naziri that reflects the same 
word order as in the original text. The difference 
is in the position of the verb. It is actually in line 
with the information structure that is typical for 
Azerbaijani texts.  Meanwhile, the translation 
of the second original text requires a different 
approach. As a result of the differences of word 
order rules and the ways how information structures 
are constructed, more serious transformation is felt 
necessary as seen below

9) İnfarkt xəstəliyindən sağalmış Berni Sanders 
minlərlə insanın NyuYorkda keçirdiyi mitinqə 
gəlməsinə nail olmuşdur.

The subject Berni Sanders comes in the middle 
position, which reflects that the subject first order 
in the Azerbaijani sentence is not always possible 
and there are some other alternative ways how to 
construct the similar information structure.

The author(s) of news in English have also 
the alternative ways how to distribute information in 
text and thus to construct information structure. But, 
sometimes this way is not in line with the traditional 
grammatical rules as seen in the following pieces 
of news texts:

10) After five years of growth, the collective 
wealth of the world’s billionaires dropped by 4.3%, 
or $388 billion, according to a new report from 
Swiss bank UBS and auditing firm PwC. By the end 
of the year, there were 57 fewer global billionaires, 
for a total of 2.101 worldwide (CNN Business, 8 
November 2019).

And: 11) A spate of surveys have reflected optimism 
among executives and investors about the prospects 
of Mr Trump delivering on tax cuts, looser regulation 
and infrastructure projects. In January, a survey 
of corporate optimism by the National Federation 
of Independent Business rocketed to its highest 
reading since 2004 and has lost little ground. 
(Financial Times, 29 April/30 April 2017, p. 1).
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The original text clearly reflects how 
communicative dynamism is strengthened by 
the inverting of the traditional word order in English. 
It is intriguing how the translator deals under these 
circumstances. One scenario is: if any component 
of sentence is untraditionally put at the head 
of the sentence in the original text, this effective 
procedure must be maintained in the translation text. 
The translator can reach the same effect by changing 
word order in the Azerbaijani text (Abdullayev, 1984, 
etc.). In fact, the goal in both translation texts is to 
maintain the communicative intention of the author(s) 
of the original text. In order to achieve this goal, 
the translator should look for the available instruments 
in the respective language such as dividing one 
sentence into two or other alternatives as seen below:

10) Beş il ərzində artımdan sonra dünya 
milyarderlərinin birgə varidatı 4.3% və yaxud 388 
milyard ABŞ dolları azalmışdır. Bu barədə İsveçrə 
bankı UBS və audit şirkəti PwC-in yeni hesabatında 
deyilir.

And: 11) Bir çox sorğular biznes idarəçiləri 
və sərmayədarlar arasındac-b Trampın 
vergiləri azaldacağı, maliyyə qayda-qanunlarını 
yumşaldacağıvə infrastruktur layihələrinə 
başlayacağı perspektivlərindən qaynaqlanan 
nikbinliyi əks etdirir. Yanvarda, Müstəqil Biznesin 
Milli Federasiyasının keçirdiyi korporativ nikbinlik 
sorğusu 2004-cü ildən bəri ən yüksək oxunuş 
səviyyəsinə çatmış və sonradan bir az zəifləmişdir.

The translator can also look for an alternative 
more rule-based scenario, which does not necessarily 
reflect the same communicative dynamism. For 
example:

10) İsveçrə bankı UBS və audit şirkəti PwC-in 
yeni hesabatına əsasən,  beş il ərzində artımdan 
sonra dünya milyarderlərinin birgə varidatı 4.3 % 
və yaxud 388 milyard ABŞ dolları azalmışdır. İlin 
sonunadək, dünyada milyarderlərin  sayı 57 nəfər 
azalaraq ümumilikdə 2,101 nəfər olmuşdur.

And: 11) Bir çox sorğular biznes idarəçiləri 
və sərmayədarlar arasında c-b Trampın vergiləri 
azaldacağı, maliyyə qayda-qanunlarını yumşaldacağı 
və infrastruktur layihələrinə başlayacağı 
perspektivlərindən qaynaqlanan nikbinliyi əks etdirir. 
Müstəqil Biznesin Milli Federasiyasının yanvarda 
keçirdiyi korporativ nikbinlik sorğusu 2004-cü ildən 
bəri ən yüksək oxunuş səviyyəsinə çatmış və sonradan 
bir az zəifləmişdir.

According to the traditional grammars, if 
an English sentence contains more than one adverbial 
then time adverbial is used in postposition. This rule 
is quite common in news texts: 12) The October 

17–18 opinion poll found that 21% of Democrats 
and independents said they would vote for Biden 
in state wide nominating contests that begin next 
year, up 3 percentage points from a similar poll that 
was conducted at the end of September (Reuters,  
20 October 2019).

The time adverbial at the end of September plays 
a very important role in this news discourse in terms 
of navigating the audience. The translator should 
take into consideration this function of the time 
adverbial and try to deliver it in the text of translation:  
12) Namizədlərin irəli sürülməsi prosedurunun 
gələn il başlayacağı prezident seçkiləri marafonu 
çərçivəsində 17–18 oktyabrda keçirilmişrəy 
sorğularında ölkəboyu demokrat və müstəqillərin 
21%-i Baydenə səs verəcəklərini bildirmişlər. Bu 
Sentyabrın sonunda keçirilmiş analoji sorğudakı 
nəticədən 3 faiz çoxdur.

But this order is often inverted in the newspaper 
texts as the bearer of information in such type is not 
time adverbial, rather place adverbial. In this case 
place adverbial includes some word groups and it 
moves to postposition. For example:

13) BBC Sport. 24 November 2019
Manager Jurgen Klopp says he has “no problem 

that Liverpool weren’t brilliant” during their hard-
fought win at Crystal Palace.

14) Beijing (Reuters). The United States is 
the world’s biggest source of instability and its 
politicians are going around the world baselessly 
smearing China, the Chinese government’s top 
diplomat said on Saturday in a stinging attack at a G20 
meeting in Japan. 24 November 2019.

The translator has also to focus on the position 
of the place adverbial in the Azerbaijani text moving 
it to the preposition as seen below:

13) Crystal Palace-da keçirilmiş vəçətin qələbə 
ilə nəticələnmiş oyunda Baş məşqçi Yurqen Klopp 
“Liverpulun əla oyun nümayiş etdirməməsinin 
problem olmadığını” bildirmişdir.

And: 14) Yaponiyada keçirilmiş iqtisadi cəhətdən 
ən inkişaf etmiş 20 ölkədən ibarət Qrupun şənbə günü 
keçirilmiş görüşündə Çinli diplomat kəskin hücum 
tərzində Birləşmiş Ştatların dünyanın ən böyük qeyri-
sabitlik mənbəyi olduğunu və siyasətçilərinin dünyanı 
gəzərək əsassız şəkildə Çinə həqarət yağdırdıqlarını 
bildirmişdir.

It should be noted that one and the same message 
can be conveyed through the texts of the different 
structural types. A big message is conveyed 
through the texts composed of several coordinating, 
subordinating and simple sentences. In all these 
occasions the difference between the types of texts 
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implies additional information about stylistic or 
emotional features of the news. Thus, for the style 
of the English news texts and, in general, media texts, 
complex sentences with several subordinates, which 
cover different ideas, are common. The trend of usage 
of such constructions in the news texts in English 
can be accounted for the main functions of the news 
articles to inform the reader and to form his/her 
opinion about the message conveyed via newspaper.

Although relatively strict word order in English 
plays an important role to deliver the message in 
news, certain grammatical constructions such as it is, 
which can be used emphatically in order to highlight 
the communicative dynamism in news texts. For 
example:

15) 21 November 2019 CNN.
It was Friday, November 15, three days after Venice 

suffered the second worst flooding in its history.
This news text is characterized by the introducing 

important information via the construction It was 
Friday, November 15. The translator can deliver this 
information structure using the relevant linguistic 
devices available in Azerbaijani as seen below:  
15) Bu, Venesiyada baş vermiş tarixdə ən fəlakətli ikinci 
daşqından üç gün sonra15 noyabr cümə günü idi.

The translator can fill the gap due to the lack 
of the similar construction in Azerbaijani by moving 
the key temporal markers 15 noyabr cümə günü 

idito the postposition. Due to its diverse functions 
in text, word order in the original text is reflected 
in the translation text only in case of similarity 
of information conveyed by certain order of words 
in both texts. Under this circumstance necessary 
degree of equivalency is reached by the analogical 
distribution of elements in the translation text. 
Meanwhile, in many cases the word order in 
the original and translation texts differs.

Some grammatical elements (particles, articles, 
adverbs, etc.) and devices (inversion)are common tools 
in English news texts to perform diverse communicative 
functions. The information conveyed by those devices 
through the type and the structure of the original news 
text is reflected in the translation text by different degree 
of fullness. But, in all occasions, this information covers 
only a part of the whole content of the original text due 
to the obvious existence of certain amount of implicit 
meaning and the general equivalence between the original 
text in English and the text of translation in Azerbaijani 
language depends, in large extent, on the fullness 
of the reflection of information in the translation text. 
Serving as the signals for the receiver of news text 
these linguistic devices have different communicative 
weights. Given human ability to keep certain amount 
of information in memory these elements eventually 
perform strong pragmatic and cognitive functions to 
ensure global connexity in discourse.
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Бабаєва Н. О. РОЛЬ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ НОВИН
Є різні лексичні та граматичні засоби, які можуть діяти в новинних статтях для поширення 

інформації в рамках цього жанру дискурсу. Ці мовні засоби можуть запропонувати перекладачам 
багату інформацію про граматичний та стилістичний вибір автора (авторів) оригінального тексту 
та про те, як вони змінюються залежно від прагматичних та когнітивних точок зору всіх учасників 
перекладацького дискурсу, особливо серед різних груп одержувачів. З іншого боку, перекладач додає 
власні переваги в тексті перекладу, відкриваючи шлях до суб’єктивності в перекладацькому дискурсі. 
Таким чином, перекладач як одержувач і відправник є основним елементом дослідження, і це дослі-
дження є деяким баченням перекладача щодо ролі інформаційної структури в перекладацькому дис-
курсі. У зв’язку з цим у статті досліджуються певні шляхи, за якими перекладач відновлює інформа-
ційну структуру оригінальних текстів новин у контексті питань, що виникають під час їх перекладу 
на азербайджанську та російську мови. Методи порівняльного та контекстного аналізу були вико-
ристані для вивчення фрагментів оригінальних текстів, відібраних із 15 статей новин, опублікованих 
інформаційними агентствами (Reuter, AP), газетами (Daily Telegraph, Financial Times), телеканалами 
(BBC , CNN), сайтами (Buzz Feed) та тексти перекладу, зроблені автором.

Отже, щоб належним чином функціонувати в тексті дискурсу, слід задовольняти характерні 
вимоги певного типу тексту, які можуть сильно відрізнятися від вимог інших типів тексту. У цьому 
відношенні ідеальним текстовим типом для нашого дослідження є новини, які повністю залежать від 
прагматичного наміру відправника в дискурсі, отже, комунікативно дуже динамічні.

Таким чином, усі ці приклади в роботі чітко демонструють великий потенціал порядку слів у тексті 
новин. Завдяки його змінам виділено комунікативно та емоційно важливу частину тексту. Така зміна 
пов’язана з інверсією статистично регулярної послідовності елементів. Інверсія виділяє елемент, 
який стоїть у нетрадиційному положенні і тим самим надає додатковий комунікативний та емоцій-
ний імпульс усьому тексту.

Ключові слова: інформаційна структура, статті новин, перекладний дискурс, суб’єктивність, 
намір, неявний зміст.
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КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА ОЦІНКИ:  
ПРОБЛЕМА ТЛУМАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ

У дослідженні запропоновано огляд різних тлумачень основних термінів у професійному 
дискурсі підручників із контрастивної граматики. Термінологічне поле контрастивної гра-
матики досі залишається не досить розробленим, адже терміни потребують уточнення 
та доповнення. Простежуємо невиправдану синонімію термінів (зіставна граматика, порів-
няльна граматика, контрастивна граматика), що призводить до суперечок серед лінгвістів 
і намагань унести відповідні уточнення з метою нейтралізації синонімії. Можемо констату-
вати, що цей лінгвістичний напрям порівняно новий, його метамова все ще перебуває в про-
цесі розвитку та становлення. У руслі контрастивної граматики виникають нові лінгвіс-
тичні напрями, один із них – контрастивна граматика оцінки. Назріла потреба розробити 
новий напрям, як-от контрастивна граматика оцінки, оскільки порівняння граматичних 
засобів експлікації оцінки слугуватиме глибшому вивченню проблеми, розумінню внутрішньої 
суті мови, дасть змогу повно описати термінологічне поле метамови оцінки, наочно про-
демонструє частотність використання моделей вербалізації та граматикалізації оцінних 
засобів у порівнюваних мовах. Звісно, контрастивна граматика оцінки також повинна роз-
роблятися з урахуванням поділу граматики на морфологію і синтаксис, тобто контрастивну 
морфологію оцінки й контрастивний синтаксис оцінки. Його розроблення сприятиме вирі-
шенню важливих лінгвістичних проблем та проблем методики викладання мовознавчих дис-
циплін. Уважаємо за доцільне проводити контрастивні дослідження граматики оцінки на 
матеріалі української, російської та англійської мов, оскільки це уможливить зіставлення 
української мови зі спорідненою, а також із мовою іншої сім’ї, що сприятиме поглибленню 
знань про рідну мову, її культурні, лексичні, семантичні та граматичні особливості, дасть 
змогу уточнити і доповнити метамову граматики оцінки на матеріалі не лише української 
мови, а й англійської, що є нагальною потребою.

Ключові слова: контрастивна граматика, термін, метамова, граматика оцінки.

Постановка проблеми. Порівняльні дослі-
дження в лінгвістиці мають багатовікову історію. 
Зіставлення – загальнонауковий метод досліджень, 
який використовують поряд із логічним аналізом, 
узагальненням, описом та іншими методами. Тра-
диційно вважається, що періодом розквіту порів-
няльного мовознавства стало ХІХ століття, однак 
методика порівняльно-зіставного (контрастивного) 
аналізу залишається основною в лінгвістичних 
дослідженнях і ХХ, і ХХІ століть, а контрастивна 
граматика стала головним принципом навчання 
іноземним мовам, тому й підручники з цього нор-
мативного предмета є надважливими.

Зіставлення (порівняння) – властивість 
абстрактного мислення людини, спосіб піз-
нання дійсності, диференціації подібних об’єктів 
і явищ, тому категорію порівняння в логіці і філо-
софії уналежнюють до ключових гносеологічних 
категорій. Саме різноманітність світу зумовлює 
постійне зіставлення людською свідомістю різних 
явищ.

Багато речей, особливо в ментальній сфері, 
у сфері традицій і звичок народу, громадських 
інститутів, можуть бути зрозумілі тільки під час 
зіставлення, тобто необхідно виявити в тому чи 
іншому об’єкті дещо відмінне від звичного нам 
об’єкта, щоб усвідомити, що у звичному об’єкті 
є деякі інші ознаки, якості, властивості, або зро-
зуміти, чого в ньому немає, чому відсутні ті чи 
інші ознаки, якості, властивості, характеристики 
[15, с. 59].

Термін зіставна (контрастивна, конфронта-
тивна) лінгвістика інтерпретується в науці бага-
тоаспектно, зокрема, як лінгвістичний напрям, 
що вивчає дві або більше мов для порівняння 
їхніх структур і вияву відмінностей (контраст-
них/неконтрастних) на тлі подібності [6, с. 382]. 
Це сформована наука зі своїм об’єктом, цілями 
та методами аналізу.

За визначенням Анатолія Загнітка, мовозна́в- 
ство зіста́вне (компаративі́стика) – розділ 
(сфера) мовознавства, що вивчає дві чи кілька 
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мов (незалежно від спорідненості) для вияву 
подібностей і відмінностей на всіх рівнях мовної 
структури (фонологічному, морфологічному, син-
таксичному, лексико-семантичному) [5, с. 58].

Загальним завданням порівняльно-історичного 
мовознавства є, як відомо, встановлення особли-
востей спорідненості мов (генеалогічної близь-
кості), визначення закономірностей генеалогічної 
класифікації, реконструкції прамови та вияв зако-
номірностей історичного розвитку окремих мов 
та груп мов. Основним методом, що є найпри-
йнятнішим у порівняльно-історичному мовознав-
стві, є порівняльно-історичний.

Термін компаративістика також позначає 
порівняльно-історичне мовознавство, але інколи 
використовується в ширшому значенні – позна-
чення всього загалу дисциплін, що ґрунтуються 
на порівнянні мов (крім порівняльно-історичного 
мовознавства, типологійне і зіставне) [5, с. 58].

У сучасній лінгвістичній науці є чимало термі-
нів для номінації розділу мовознавства, що вивчає 
дві й більше мов на основі їх порівняння й зістав-
лення. Однак залежно від мети й об’єкта розріз-
няють галузі мовознавства, що ґрунтуються на 
порівнянні, як-от: (а) порівняльно-історична лінг-
вістика, що вивчає генетичну спільність мов у їх 
розвитку; (б) ареальна лінгвістика, яка розглядає 
вторинну спорідненість мов, мовні союзи, спіль-
ність мовних явищ (незалежно від ступеня гене-
тичної спільності); (в) зіставна та контрастивна 
лінгвістика, що вивчають схожість і розбіжності 
між мовами (незалежно від ступеня генетичної 
близькості та ін.) [4, с. 24].

Така різноманіть зумовлена цілями, принципами 
і критеріями, які лежать в основі виокремлення тієї 
чи іншої галузі лінгвістики, що займаються порів-
нянням і зіставленням мов. Однак є різні погляди на 
доцільність термінологічного розмежування зістав-
ної й контрастивної лінгвістики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Контрастивна лінгвістика як наука сформувалася 
в середині ХХ століття в англомовних країнах. 
Початком контрастивних досліджень уважають 
вихід монографії Роберта Ладо «Linguistic across 
cultures» [23] та наукових досліджень Шарля Баллі 
[20], який обґрунтовував необхідність викладання 
німецької мови у франкомовній аудиторії.

Усі граматики досліджуваної другої мови 
та багато перших граматик рідної мови писали 
із залученням методик порівняння, свідомого чи 
несвідомого, з іншою мовою – рідною в першому 
випадку або більш престижною мовою культури – 
у другому.

Дослідники вважають, що європейські гра-
матики епохи Відродження – перші граматики 
сучасних мов – створювалися в зіставленні 
з граматиками грецької або латинської мови. Оче-
видно, сучасний лінгвіст, який описує іноземну 
мову чи діалект, завжди спирається на звичну 
схему «бачення» рідної мови чи якоїсь іншої, 
з якою він мимоволі порівнює факти досліджува-
ної ним нової мови, пропускаючи їх через звичну 
мережу понять, що зафіксовані в його свідомості. 
Нагадаймо, що мовна свідомість – це форма сві-
домості, що передбачає знання, почуття, оцінки 
й настанови щодо мови та мовної діяльності, або 
«небайдуже ставлення до мови» [14, с. 13].

Зіставна лінгвістика ґрунтується на необхід-
ності опису мов із метою їх викладання. Тому 
сучасна контрастивна лінгвістика – свого роду 
сублімація, теоретичне узагальнення давньої люд-
ської практики опису мови.

Елеонора Сулейменова наголошує, що контр-
астивна лінгвістика встановлює подібності та від-
мінності мов, які зіставляються, зважаючи на що, 
фокусується на пошуках найбільш ефективних 
шляхів вивчення однієї (або кількох) мов. На її 
думку, об’єктом контрастивного аналізу можуть 
стати абсолютно всі мовні явища, що відповіда-
ють завданням прикладного характеру [16].

Вероніка Ярцева розглядає терміни зіставна 
лінгвістика і контрастивна лінгвістика як сино-
німічні. Зазначена дослідниця переконана, що 
другому терміну в наведеній парі віддається 
певна перевага через його більшу традиційність, 
поширеність та акцентування уваги на виокрем-
ленні несхожих (контрастивних) рис [19, с. 40]. 
Розмірковуючи про контрастивну лексикологію, 
професор В. Ярцева пише, що «двомовні слов-
ники завжди містять у зародковому вигляді 
контрастивне порівняння лексичних одиниць» 
[19, с. 30], однак розвиток теорії поля й методики 
компонентного аналізу створює нову основу для 
контрастивної лексикології.

Валерій Мокієнко вважає подібне розмежу-
вання суттєвим, важливим, оскільки перший термін 
(зіставна лінгвістика) стосується спрямованості на 
диференціальні особливості мов, що зіставляються, 
а другий – на сам процес зіставлення, для якого важ-
ливі міжмовні відмінності і подібності [13].

Алоізас Гудавичюс розмежовує поняття контр-
астивного і порівняльного мовознавства. Він пере-
конаний, що контрастивний аналіз обмежується 
двома мовами і призначений для реалізації при-
кладних завдань, серед яких наявні й лінгводидак-
тичні. На його думку, різновидом контрастивних 
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досліджень є вивчення однієї мови «у дзеркалі» 
іншої [3, с. 4]. Отже, вивчається певна мова і ті 
її особливості, якими вона може відрізнятися від 
вихідної мови (рідної).

Розглядаючи питання про співвідношення 
таких розділів мовознавства, як зіставне і контр-
астивне (з огляду на мету, завдання, методики 
та загальні принципи дослідження), Фатіма 
Ісенова наполягає, що «на відміну від власне 
порівняльної лінгвістики предмет контрастив-
ної лінгвістики визначається лінгводидактич-
ною спрямованістю порівняння мов, що допо-
може визначити й описати відмінності, виявлені 
в мовах, які допоможуть краще засвоїти другу 
(іноземну) мову, зможуть пояснити випадки невід-
повідності в граматичних і понятійних системах 
мов» [7, с. 73]. В. Ярцева зауважує, що в контрас-
тивних дослідженнях застосовується порівняль-
ний метод, сутність якого полягає в «дослідженні 
та описі мови через системне порівняння з іншою 
мовою з метою прояснення її специфічності» 
[19, с. 40]. Вадим Касевич у праці «Фонология 
в типологическом и сопоставительном изуче-
нии языков» пише, що «порівняння, зіставлення 
лежить в основі і типології, і порівняльно-істо-
ричного мовознавства, і ареальної лінгвістики. 
Які риси саме порівняльного мовознавства є від-
мінними? Видається, є два рішення. Одне – вва-
жати «порівняльне мовознавство» загальною 
номінацією для згаданих (…) галузей лінгвістики. 
Інше полягає в тому, щоб звузити це поняття, 
ототожнити його з контрастивною лінгвістикою. 
У контрастивній лінгвістиці повинні поєднува-
тися і власне лінгвістичний (переважно типоло-
гічний) метод дослідження, і психолінгвістичний, 
і соціолінгвістичний» [8, с. 19].

На думку Володимира Гака, порівняльна, 
зіставна, конфронтативна й контрастивна лінг-
вістика – різні терміни. Контрастивна лінгвіс-
тика постає як уже сформована наука зі своїм 
об’єктом, цілями та методами аналізу. «Про роз-
виток та цінності контрастивно-лінгвістичного 
напряму в мовознавстві свідчить вихід у світ усе 
більшої кількості праць, загальнотеоретичних 
описів контрастивної лінгвістики, порівняльного 
опису пар мов, що охоплюють різні рівні мови 
(від фонології до стилістики та теорії тексту), 
розширення сфери порівняльного аналізу: якщо 
на перших порах контрастивний аналіз займався 
фактами мовної системи, то тепер він усе більше 
звертається до тексту, мовних актів, реалізації, 
слідуючи загальному напряму розвитку сучасної 
лінгвістики» [1, с. 16].

У словнику лінгвістичних термінів Вероніки 
Ярцевої номінації зіставна лінгвістика, порів-
няльна лінгвістика і конфронтаційна лінгвістика 
наводяться як синоніми терміна контрастивна 
лінгвістика [12]. Те саме спостерігаємо й у слов-
нику Анатолія Загнітка, де вказано, що термін 
зіставна лінгвістика є синонімічним до контр-
астивна лінгвістика та конфронтативна лінгвіс-
тика [6, с. 382].

Ірина Карамишева розглядає контрастивну 
граматику як складник контрастивної лінгвістики 
(зіставного мовознавства), а її дослідницький 
об’єкт – граматичні структури двох порівнюваних 
мов, особливості вираження головних граматич-
них категорій і синтаксичних структур у мовах, 
що зіставляються. Дослідниця чітко розмежовує 
контрастивну лінгвістику і порівняльно-істо-
ричну, типологічну та ареальну, хоча всі ці само-
стійні наукові напрями послуговуються порів-
няльним та зіставним методами мовознавства 
[21, с. 30].

Постановка завдання. Контрастивна лінгвіс-
тика досі не має належно прописаного статусу 
в системі лінгвістичних дисциплін. Дискусійними 
залишаються питання про те, належить ця наука 
до загальної чи спеціальної лінгвістики, синх-
ронної чи діахронічної. Для визначення статусу 
контрастивної лінгвістики вбачається доцільним 
з’ясувати її зв’язки з іншими згаданими лінгвіс-
тичними напрямами. Назріла нагальна потреба 
визначити та інтерпретувати основні терміни 
контрастивної лінгвістики загалом та контрастив-
ної граматики зокрема, з’ясувати стан фіксування 
метамови у лінгвістичних словниках та підручни-
ках із контрастивної граматики, визначити та оха-
рактеризувати їх лінгвістичні напрями і перспек-
тиви розвитку.

Виклад основного матеріалу. Контрастивна 
граматика – це напрям (складник) контрастивної 
лінгвістики. Контрастивна граматика спрямована 
на встановлення (а) спільних та (б) різнорідних, 
а також (в) домінантних та (г) рецесивних особ-
ливостей граматичної структури мов, що порів-
нюються, а також на (ґ) визначення структурних 
типів на цій основі.

Кількість мов, що піддаються типологічному 
контрастуванню одночасно, не обмежується. 
Контрастивні дослідження можуть бути зосеред-
жені на різних мовних явищах, починаючи від 
окремих ознак фонетичних/фонологічних, мор-
фологічних, лексичних чи синтаксичних явищ 
мов [2, с. 4]. Такий погляд відображено в праці 
«Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics», 
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де наголошено, що контрастивна граматика 
вивчає синхронний аналіз подібностей та відмін-
ностей двох чи більше мов [22, с. 3].

Деякі вчені інтерпретують контрастивну лінг-
вістику дещо вужче і протиставляють її конфрон-
тативній лінгвістиці. Таке розуміння простежу-
ємо в роботах Густава Хельбіга [18]. Цей лінгвіст 
переконаний, що конфронтативна (цей термін 
відповідає українському «зіставна») лінгвістика 
більш спроєктована на розроблення питань тео-
рії: вивчає і подібності, і відмінності, що існують 
між мовами, а контрастивна лінгвістика має прак-
тичну спрямованість і досліджує відмінності між 
мовами.

Деякі науковці концентрують дослідницьку 
увагу на актуалізації контрастивних досліджень 
суто для вивчення іноземної мови. Такий погляд 
простежуємо в авторів одного з популярних під-
ручників із контрастивної граматики [24], які 
зазначають, що контрастивна лінгвістика порів-
нює дві мови з метою сприяння вивченню мови 
шляхом виявлення важливих відмінностей між 
рідною та цільовою мовами. Контрастивна лінг-
вістика вивчає, як саме (позитивно чи негативно) 
виявлені відмінності впливають на вивчення 
цільової мови. Основною метою контрастивної 
лінгвістики є вивчення контрастивної граматики, 
що об’єднує в одній унікальній формі описові гра-
матики двох мов [24, с. 11].

Аналіз праць відомих учених із проблеми 
контрастивного та зіставного аспектів досліджень 
мов дає змогу дійти висновку, що в основі контр-
астивної лінгвістики лежить принцип урахування 
опозиції синхронія – діахронія.

Порівняльний (порівняльно-історичний) 
напрям мовознавства, як зауважувалося, має 
давню традицію; його методологія, об’єкт, пред-
мет, метамова належно обґрунтовані його осно-
воположниками ще у ХІХ столітті (Франц Бопп, 
Расмус Раск, Якоб Грімм і Олександр Востоков). 
Цей напрям вивчає мови в діахронії (переважно 
індоєвропейські) з урахуванням генетичного 
походження мов; при цьому вивчаються спорід-
нені (близькоспоріднені) мови.

Порівняльний (зіставно-типологійний) напрям 
мовознавства дещо молодший (налічує близько 
чотирьох десятків років). Його методологія, 
об’єкт, предмет, метамова і методика аналізу 
обґрунтовані в радянському мовознавстві (Воло-
димир Аракін, Володимир Гак, Михайло Кочер-
ган, Вероніка Ярцева). Цей напрям вивчає мови 
в синхронії і фокусує увагу на неспоріднених 
мовах або мовах, що віддалено спорідненні.

Отже, порівняльно-історичне мовознавство 
досліджує (а) праформи, (б) прамовні схеми,  
(в) процеси розвитку споріднених мов, тобто 
мови порівнюються в плані діахронії. Зіставна 
лінгвістика студіює декілька мов у синхронно-
порівняльному аспекті, виявляючи випадки  
(а) повного, (б) часткового збігу або (в) факти роз-
біжностей різних мовних рівнів [4, с. 26].

На основі здійсненого аналізу простежуємо, 
що об’єктом контрастивних досліджень є пара 
мов (як мінімум). При цьому ні генетичні або аре-
альні зв’язку, ні типологічна близькість або від-
даленість цих мов не є суттєвими в процесі порів-
няння. Предметом контрастування можуть 
бути відмінності або відповідності порівнюва-
них мов. Такого типу відмінності та відповідності 
наявні на всіх рівнях мови. У межах контрастив-
ної лінгвістики можна порівнювати фонетичні 
та фонологічні, лексичні та фразеологічні, мор-
фологічні, синтаксичні системи двох мов. Резуль-
тати таких досліджень корисні під час вивчення 
іноземних мов. Але в основі контрастивних дослі-
джень лежить двояке співвідношення плану вира-
ження та змісту (форми та змісту) порівнюваних 
мов.

Мета контрастивної лінгвістики – визна-
чити відмінні і спільні риси порівнюваних мов. 
У цьому вона близька до типологічно-порівняль-
ного мовознавства. Особливу увагу контрастивна 
лінгвістика звертає на несхожі ознаки мов. Контр-
астивні дослідження переслідують не тільки 
теоретичні, а й практичні цілі. Так, теоретико-
практичною метою контрастивного вивчення 
двох мов, як зазначають дослідники, є укладання 
граматики, зміст якої – опис суми відмінностей 
між граматикою рідної мови і граматикою мови, 
що вивчається. Отже, контрастивна граматика 
є своєрідною диференціальною граматикою. Але 
це не означає, що граматичні сектори, які збіга-
ються у двох мовах, не повинні вивчатися. Такий 
підхід неминуче призвів би до неправильної 
інтерпретації фактів мови, що вивчається. Резуль-
тати порівняння двох мов необхідні для передба-
чення труднощів і помилок, що виникають у про-
цесі вивчення нерідної мови. Звичайно, за умов 
практичного використання даних контрастивної 
лінгвістики під час вивчення мов необхідно зосе-
реджувати більше уваги на відмінностях, а не на 
подібностях, але під час зіставлення мов неминуче 
відзначаються і подібності, і відмінності. Жодного 
принципового розходження тут немає. У порів-
няльних дослідженнях важливо відзначати й ізо-
морфізм аломорфних фактів. Тому протиставляти 



Том 32 (71) № 4 Ч. 2 2021154

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

конфронтативне і контрастивне немає підстав, 
обидва підходи користуються одними й тими ж 
методами дослідження, але важливо те, що вра-
ховується під час використання його результатів.

Термін контрастивна лінгвістика в сучасному 
мовознавстві необхідний, оскільки цей напрям 
має (1) особливу мету, що реалізується під час 
вивчення мов, – системне виокремлення відмін-
ностей, (2) власний метод вивчення мови (від 
факту рідної мови до фактів іноземної), а також  
(3) своєрідне практичне застосування під час 
викладання іноземних мов. Усе зазначене свідчить 
про користь визнання контрастивного напряму 
особливим напрямом лінгвістики.

Можна констатувати, що найбільший фактич-
ний матеріал наразі накопичено в межах порів-
няльної лінгвістики, контрастивні ж дослідження 
ще не отримали достатнього поширення, а тільки 
починають розвиватися.

Розгляньмо деякі важливі аспекти застосу-
вання контрастивних досліджень у лінгвістиці, 
тим більше що останнім часом спостерігається 
значне зростання інтересу до них. Це зацікав-
лення, як видається, пов’язане з: (1) потребою 
систематизації універсальних рис мовного мате-
ріалу; (2) прагненням описати національну кар-
тину світу носіїв різних мов; (3) необхідністю 
вдосконалення двомовних словників, де вказу-
ються національно-специфічні риси семантики 
перекладних відповідностей; (4) інтересом до 
вивчення національної специфіки мовомислення 
та національної специфіки семантики і прагма-
тики; (5) підвищенням інтересу до мовної свідо-
мості носіїв мови та прагненням описати групові, 
соціальні, гендерні, вікові та інші особливості 
мови тощо [15, с. 60]; (6) розширенням сфери 
викладання іноземних мов.

Сучасні дослідження контрастивної лінгвіс-
тики характеризуються не тільки різноманітністю 
думок щодо цілей і спрямування, а й різноманіт-
ністю методик. Велика кількість наукових робіт 
направлена на дослідження трансформаційної 
граматики, ідей про глибинні й поверхневі струк-
тури. У сфері порівняльних досліджень у грама-
тиці спостерігається дедалі глибша диференціа-
ція різних напрямів, одним із яких є контрастивне 
дослідження граматики оцінки [10, с. 275].

Аналізуючи «Сучасний лінгвістичний слов-
ник» Анатолія Загнітка, зауважуємо, що грама-
тика оцінки з її метамовою як новітній лінгвіс-
тичний напрям, витлумачений і досліджений 
лише в останньому десятилітті, ще не знайшла 
фіксації та всебічної інтерпретації в цьому слов-

нику. Так, термін «оцінка» тлумачиться названим 
ученим так: 1) аспект семантики мовних висловів; 
відображення в мовних структурах особливостей 
членування мовцями об’єктивного світу за його 
ціннісними параметрами (добро або зло, користь 
або шкода, позитивне чи негативне та ін.); 
2) судження мовця, його відношення – схвалення, 
несхвалення, заохочення тощо – як складник сти-
лістичної конотації [6, с. 382]. Однак Тетяна Кос-
меда розглядає оцінку і як категорію логіко-філо-
софську, зауважуючи, що «світ, який пізнається, 
завжди оцінюється, оцінка – свідчення ступеня 
пізнаності світу» [11, с. 92]. Оксана Халіман про-
довжує цю ідею, стверджуючи, що «логіко-філо-
софське підґрунтя оцінки дає змогу тлумачити 
її зв’язок із пізнавальною діяльністю людини, 
внаслідок реалізації якої відбувається винесення 
судження про цінність певних об’єктів» [17, с. 20]. 
Дослідниці наголошують, що оцінка є основною 
категорією прагмалінгвістики.

Знайшли своє відображення в «Сучасному 
лінгвістичному словнику» А. Загнітка терміни 
аксіологічний, аксіологічність [6, с. 10], до яких 
запропоновано синонім оцінність, аксіологія 
[6, с. 522], що давно внесені до термінологічного 
поля лінгвістики, витлумачені й функціонують у її 
межах та на перетині з іншими науками.

Однак усе ще чекають залучення до лінгвіс-
тичної терміносистеми загалом і термінологіч-
них словників зокрема метаодиниці, витлумачені 
та задекларовані в руслі граматики оцінки: грама-
тика оцінки, категорія оцінки, оцінне значення, 
оцінний смисл, аксіологічний смисл, граматикалі-
зація оцінних значень тощо. Частина цих термінів 
уже набула активного поширення в лінгвістичних 
дослідженнях [9, с. 143].

У західній лінгвістичній традиції є фрагмен-
тарні праці з лінгвоаксіології та граматики оцінки 
(Майкл Халлідей, Джеймс Мартін, Пітер Уайт, 
колективна праця Джеймса Мартіна та Пітера 
Уайта, Сьюзан Ханстон, Лаура Хідальго-Доунінг), 
однак фундаментальні монографічні дослідження, 
що були б присвячені проблематиці лінгвоаксіо-
логії, відсутні (на відміну від східнослов’янського 
мовознавства) [10, с. 291].

Залежно від методології наукових шкіл захід-
ної традиції аксіологічна лінгвістика напрацьову-
вала певну усталену метамову, однак дослідники 
пропонують й авторські терміни, які ще не стали 
традиційними й не сприйняті східнослов’янським 
мовознавством: оцінна система – Appraisal 
Framework (Майкл Халлідей; Джеймс Мар-
тін та Пітер Уайт), класематика – Classematics  



155

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

(Євгеніо Козерю), оцінна інтерпретація – 
evaluative appreciation (Горст Гекелер), автономна 
площина – the autonomous plane та інтерактивна 
площина – the interactive plane (Джон Сінклер), 
інтерактивна оцінка – the interactive evaluation 
(Сьзан Ханстон), оцінка, орієнтована на тему – 
topic-oriented evaluation, оцінка, орієнтована на 
дослідження – research-oriented evaluation (Пуленг 
Тетела), поле досліджень – Field of Research 
та поле галузі – Field of Domain (Сьюзан Худ), 
мова оцінки (Моніка Беднарек), локальна грама-
тика оцінки – a local grammar of evaluation (Сью-
зан Ханстон) [10, с. 291]. Можемо констатувати, 
що більшість із цих термінів ще не зафіксовані 
в словниках лінгвістичних термінів і потребують 
уточнення та розробки.

Висновки і пропозиції. Термінологічне поле 
контрастивної граматики залишається ще не 
досить розробленим, терміни потребують уточ-
нення та доповнення. Можемо констатувати, що 
цей лінгвістичний напрям має тривалу дослід-
ницьку традицію, хоча його метамова продо-
вжує розвиватися й удосконалюватися. Просте-
жуємо невиправдану синонімію деяких термінів 
(зіставна граматика, порівняльна граматика, 
контрастивна граматика), що призводить до 
суперечок серед лінгвістів і намагань зробити від-
повідні уточнення для нейтралізації синонімії.

Розглянувши систему термінів, що функціо-
нують у професійному дискурсі підручників із 
контрастивної граматики, наукових розвідках, 
присвячених їй, а також зіставній лінгвістиці, тер-
мінологічних словниках, уважаємо за доцільне 
розглядати терміни контрастивна граматика, 
зіставна граматика та конфронтативна грама-
тика як синонімічні.

Однак термін контрастивна граматика, 
як видається, найточніше відображає сутність 
навчальної мети – порівняння описових граматик 
кількох мов, протиставлення та порівняння ало-

морфних ознак. До того ж цей термін однаково 
«звучить» в усіх трьох мовах, на матеріалі яких 
буде проводитися власне контрастивний аналіз.

Незважаючи на велику кількість наукової літе-
ратури, присвяченої дослідженню категорії порів-
няння, досі не окреслено його власне лінгвіс-
тичну «територію», не з’ясовано характер цього 
явища, його мовний статус і специфіку взаємодії 
з іншими суміжними категоріями (відношення, 
кореляції, градуальності, кількості, інтенсивності, 
невизначеності, оцінки та ін.), не описано її функ-
ціонал у мові, не визначені її семантична струк-
тура й максимально повний інвентар експлікато-
рів цієї структури.

Когнітивно-креативний процес установ-
лення подібностей і відмінностей між об’єктами 
довкілля пов’язаний з іншими завданнями лінг-
вокреативної і мислетворчої діяльності людини 
(комунікативними, прагматичними, естетич-
ними), оскільки порівняння є не лише проце-
сом окреслення чогось, а й пошуком визначення 
невизначеного, тобто позначення явища з не 
зовсім з’ясованими параметрами. Прагматика 
когнітивної і мовленнєвої діяльності мовця 
націлена на розв’язування конкретних завдань, 
як-от виокремити, ідентифікувати об’єкт, щоб 
він набув хоча б певного окреслення, що дасть 
змогу пізнавати його в подальшому, зокрема 
й у фокусі категорії оцінки.

У своїх подальших розвідках уважаємо за 
доцільне проводити контрастивні дослідження 
граматики оцінки на матеріалі української, росій-
ської та англійської мов, оскільки це уможли-
вить зіставлення української мови зі спорідне-
ною, а також із мовою іншої сім’ї, що сприятиме 
поглибленню знань про рідну мову, її культурні, 
лексичні, семантичні та граматичні особливості, 
дасть змогу уточнити й доповнити метамову гра-
матики оцінки на матеріалі не лише української 
мови, а й англійської, що є нагальною потребою.
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Kovtun O. V. CONTRASTIVE GRAMMAR OF EVALUATION:  
THE PROBLEM OF INTERPRETATION OF KEY TERMS

The study offers an overview of different interpretations of key terms in the professional discourse 
of textbooks of contrastive grammar. The terminological field of contrastive grammar still remains insufficiently 
developed, the terms need to be clarified and supplemented. We trace the unjustified synonymy of terms 
(comparative grammar, confrontational grammar, contrastive grammar), which leads to controversy among 
linguists and attempts to make appropriate clarifications to neutralize the synonymy. We can state that this 
linguistic direction is quite new, its metalanguage is still in the process of development and formation. In line 
with contrastive grammar, new linguistic directions are emerging, and contrastive grammar of evaluation 
is one of them. This direction is promising, as the study of grammar of evaluation can be carried out on 
the basis of Slavic and non-Slavic languages, which is extremely important for the development of theoretical 
foreign language courses (including English), theory and practice of translation studies, foreign language 
teaching methods. Its development will help solve important linguistic problems and problems of methods 
of teaching linguistic disciplines. In our further research we consider it expedient to conduct contrastive 
studies of grammar of evaluation on the basis of Ukrainian, Russian and English, as it will allow comparing 
Ukrainian with a related language, as well as with the language of another family, which will deepen 
knowledge about the native language, its cultural, lexical, semantic and grammatical features, will allow to 
clarify and supplement the metalanguage of evaluation grammar not only on the material of the Ukrainian 
language, but also English, which is an urgent need.

Key words: contrastive grammar, term, metalanguage, grammar of evaluation.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ-ОНІМОМ БОГ  
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ТУРЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

У статті розглянуто фразеологічні одиниці української, турецької та англійської мов 
з компонентом-омонімом Бог, проведено їх порівняльний аналіз, з’ясовано особливості їх вжи-
вання, а також доведено їхній безпосередній зв’язок з фізичним, психічним і поведінковим 
станом людини. Розглянуто їхні семантичні особливості, виділено групи відповідно до семан-
тики лексем, визначено типологічні ознаки для зарахування ФО до релігійних фразеорефлек-
сивних одиниць. Об’єктом дослідження є фразеологізми української, турецької та англійської 
мови з компонентом-онімом Бог. Метою дослідження є визначення семантичних особливос-
тей фразеологізмів вказаних мов з компонентом-онімом Бог. За семантичними ознаками 
фразеологічних одиниць з компонентом-омонімом Бог класифіковано п’ять груп: 1. Мудрий 
покровитель. 2. Лінощі та трудолюбство. 3. Жадібність, користолюбство. 4. Нахабність, 
брехливість, лицемірство. 5. Покарання. Також було виокремлено п’ять груп фразеорефлек-
сивних сполучень, які вживаються незалежно від лінгвокультурної картини світу і схожі 
в українській, англійській та турецькій мовах. Отже, порівняльний аналіз в українській, 
англійській та турецькій мовах засвідчує, що фразеологізми, які містять у своєму складі ком-
понент-омонім Бог, часто збігаються за внутрішньою формою та емоційно-експресивним 
забарвленням зі своєю мовно-релігійною системою символів, можуть бути різноманітні за 
своєю граматичною та генетичною класифікацією; такі фразеологічні одиниці здебільшого 
функціонують у всіх стилях української, англійської і турецької мов. Найчастіше розглянуті 
одиниці використовуються в усній розмовній мові та в художній літературі, а вживання 
певної кількості фразеологічних одиниць залежить від ставлення конкретної людини до Бога.

Ключові слова: фразеологічні одиниці, компонент-онім Бог, рефлексія, семантичні групи, 
українська, англійська, турецька мови.

Постановка проблеми. У всіх мовах світу 
простежується чимало давніх слідів про Всесвіт 
і Бога. Як би далеко не йшла цивілізація, залиша-
ючи за собою наївні релігійні перекази, вони не 
залишають мови, а переосмислюються, набува-
ють з часом інших семантичних і стилістичних 
значень. Навіть у XXI столітті в миті щастя та горя 
будь-яка людина, незалежно від соціального або 
матеріального статусу, освіти, національності чи 
релігії, звертається в мові до Бога. Тому фразео-
логічні одиниці (ФO) з компонентом Бог здатні 
висвітлювати точно позитивні чи негативні емо-
ції. У багатьох мовах існує велика кількість ФО, 
у яких сенсоутворювальним ядром є слово Бог.

Фразеологізми з компонентом Бог є непо-
вторними, своєрідними за своєю зовнішньою 
і внутрішньою формою. Вони становлять собою 
складний феномен, що відображає лінгвістичні 
фактори, визначаються як специфікою лексико-
семантичної і граматичної системи конкретних 
мов, так і факторами, які пов’язані з життям нації, 
особливістю національно-релігійного характеру, 

культури християн та мусульман, своєрідністю 
етнічного побуту, традицій, звичаїв, специфікою 
історичного розвитку україномовного, англомов-
ного та тюркомовного народів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведені мовознавцями наукові розвідки свід-
чать про невпинний інтерес до сфери омоністичної 
фразеології споріднених та неспоріднених мов, 
досліджуючи не лише форму та зміст ФО, а і голо-
вні джерела їх походження, зіставлення на різних 
рівнях. Етнокультурний аспект функціонування 
онімів у складі фразеологічних одиниць з онім-
ним компонентом досліджували Г. Бачинська, 
О. Вербовецька (на матеріалі української та поль-
ської мов), Т. Вільчинська, А.М. Куза (на матері-
алі української мови), Н. Венжинович (на мате-
ріалі української, англійської та російської мов), 
В. Дроботенко (на матеріалі української, англій-
ської та іспанської мов), Г. Доброльожа (на мате-
ріалі фразеології Середнього Полісся та суміжних 
територій), О. Куцик, В. Русецька (на матері-
алі російської та української мов), В. Гаманюк, 
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Т. Мішеніна (на матеріалі німецької та української 
мов), К. Надточій (на матеріалі німецької мови), 
М. Бойчук, З. Корнєва, О. Пєліна, Є. Шуміцька 
(на матеріалі англійської мови), І. Покровська, 
Д. Аксана, Л. Узун, О. Аксоя, А. Байбурін, З. Озер 
(на матеріалі турецької мови).

І. Покровська, С. Плешкун досліджували роль 
релігійних етикетних зворотів, що були відібрані 
із сучасних турецьких серіалів та стверджують, 
що лексеми з Корану увійшли в сучасну турецьку 
мову як етикетні фрази [9, c.112].

На думку В. Дроботенко, в українській, англій-
ській та іспанській теофраземіці найбільш повно 
представлені взаємини Бога і людини. Не знаючи 
Бога в обличчя, беручи знання з Біблії та духовних 
книг, людина малює собі образ Бога. І на питання, 
ким є Бог для людини і яке місце він посідає 
в її житті, відповідає теофраземіка як невід’ємний 
складник соціофразеології [5, c. 37].

Постановка завдання. Актуальність даного 
дослідження полягає у широкому розвитку куль-
турних зв’язків між Україною та Туреччиною, 
у рамках яких вивчення ФО набуває досить важ-
ливого значення, хоч відрізняється культурно-
релігійним характером. Крім того, актуальність 
дослідження та вплив англійської мови в світі на 
різні лінгвокультури лише зростає, не є винятком 
і релігійна тематика. Українська та англійська 
мова увібрали в себе християнські вірування, 
лінгвокультурна специфіка не може співпадати 
повністю за рахунок історичного розвитку мов 
і різного тлумачення Біблії.

Об’єктом дослідження є фразеологізми україн-
ської, турецької та англійської мов з компонентом-
онімом Бог. Метою дослідження є визначення 
семантичних особливостей фразеологізмів указа-
них мов з компонентом-онімом Бог.

Виклад основного матеріалу. Використання 
в мові фразеологізмів з компонентом «Бог» пояс-
нюється тим, що суб’єкт найчастіше відчуває пси-
хічний або біологічний стан, виникнення якого 
пов’язують з впливом надприродних сил. Велика 
кількість ФО з компонентом Бог можуть бути 
фразеорефлексивними, тобто людям природно 
вербально виражати ту чи іншу ситуацію, або 
дію, відчуваючи гостро-емоційний стан щастя, 
здивування, гніву, радості тощо. Ще в XVII сто-
літті англійський філософ Джон Локк (1632–1704) 
вперше використав поняття «рефлексія», що 
має чуттєву природу та є різновидом чуттєвого 
сприймання («внутрішнє почуття»), маючи на 
увазі досвід у дослідженні внутрішнього, духо-
вного світу людини, за допомогою якого відбу-

вається накопичення та отримання нових ідей. 
Тобто фразеорефлексивні словосполучення – це 
реакції та різні події чи ситуації, є широко вжи-
ваними мовними універсаліями, які мають екві-
валенти в інших мовах, але граматичним та лек-
сичним складом часто відрізняються ( укр. Слава 
Богу! – англ. Thank God; укр. Боже мій – англ.  
Oh, my God.; укр. Їй-богу! Клянусь богом! – англ. 
By God!; тур. «işi Allah’a kalmak» (досл. Залишити 
роботу Аллаху) – укр. «бути в безвихідній ситу-
ації; виконати те, що непідвладне іншим»; тур. 
«sayısını Allah bilir» (досл. Кількість знає тільки 
Аллах) – укр. «тільки Богу відомо скільки треба».) 
Відомо, що існують національно-специфічні іді-
оми, які мають лексему Бог лише в першодже-
релі, але в описовому перекладі вона відсутня. 
(God bless you (тому хто чхає) – укр. будьте здо-
рові; англ. God pays –укр. на тому світі заплатять; 
англ. God’s truth – укр. істинна правда, honest to 
God – укр. чесне слово, to make God of smb – укр. 
боготворити будь-кого, God Almighty – укр. Боже 
Всемогутній та ін. [8, c. 310].

Сам термін рефлексія (reflexio – «повертаюся 
назад») виник в філософії і від початку виступав 
типом філософського мислення, який був спрямо-
ваний на те, щоб осмислити і обґрунтувати власні 
передумови, що вимагають звернення власної 
свідомості на себе. Великий тлумачний словник 
сучасної української мови визначає рефлексію 
як 1) самоаналіз, роздуми людини над власним 
душевним станом і 2) в ідеалістичній філософії – 
відображення, а також дослідження процесу піз-
нання [12, Т. 8, с. 518].

Фразеорефлексичні словосполучення можна 
поділити на такі:

1. Побажання (укр. Бог у поміч!; Помагай 
Бог!; Дай Бог час!; З Богом!); (англ. may God give 
all men as good – дай Бог всякому, with god’s grace, 
to wish godspeed – з Богом; God forbid! – Боже 
борони); (тур. Allah insanı şaşırtmasın! – Нехай 
Аллах не дасть загубити дорогу – побажання 
щасливої дороги; Allah acısın! – (досл. Нехай 
пожаліє Аллах) – Хай допоможе Аллах!; Allah 
eksiketmesin! – досл. Дай йому щастя; Allah şifa 
versin! – Хай Аллах дасть здоров’я;).

2. Прохання (укр. Христом-Богом прошу;  
За ради Бога!; Заклинаю Богом!; Змилуйся Боже!); 
(англ. for heaven’s / God’s sake !, for the love of God – 
за ради Бога; swop me God – помилуй Бог; may God 
give all men as good – дай Бог всякому, with god’s 
grace, to wish godspeed – з Богом); (тур. Allahım 
sen bana sabır ver – Боже, дай мені терпіння! 
Aman Allah! – Помилуй Боже!; Aman yarabbi! –  
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Помилуй Господи; Allah Allah! – O, Всевишній 
Аллах; Allah aşkına – За ради Аллаха).

3. Благословення (укр. Благослови Боже!; 
Багато дітей в сімї – благодать Божа); (англ. 
God, bless the queen – Боже, бережи королеву; 
bless you – побажання на здоров’я або благосло-
вення; God, rest someone’s soul – побажання благо-
словення, коли згадуєш покійного; God, bless my 
soul; God, help me); ( тур. Allah korusun! – Нехай 
Аллах оберігає!; Bir yerine bin versin Allah (досл. 
Замість одного Аллах нехай дасть тисячу) – Нехай 
Аллах віддасть йому сторицею!).

4. Прокляття (укр. Бог би тебе побив!; 
Від кари божої ніхто не втече!); (англ. Drat 
it from – God, rot it – хай йому грець; God damn 
it – дідько забирай); ( тур. Allah kahretsin – Нехай 
Аллах покарає!; Allahın belânı versin! – бyкв. 
Нехай тобі Аллах дасть біду; Allah ından bulsun! –  
бyкв. Нехай знайде від Аллаха; Allah cezanı 
versin! – бyкв. Нехай покарає Аллах; Allah 
kahretsin! – Прокляття).

5. Подяка (укр. Дякую Боже!; Слава Богу!; 
Дякувати Богу!; Хвала Богові); (англ. give potluck, 
whatever is in the house – що Бог послав; thank God / 
goodness / heaven’s / the Lord – слава богу!; God 
has mercy! – Бог милував); ( тур. Allah a tikur або 
ікіг Allahа – Слава Богу!; Oh Allaha şükür! – Ох, 
слава Богу!; Allah eksikliğini göstermesin – Слава 
Аллаху за те, що є./ Дякуємо Богу за те, що є; 
Allah (senden) razı olsun! – Дякую, хай буде Аллах 
тобою задоволений; Allah seninle birlik olsun! – 
Дякую, хай буде Аллах з тобою).

У слові «Бог» можна виділити таку кількість 
синонімів: укр. – Творець, Всевишній, Вседер-
житель, Господь, Предвічний, Владика, Цар; 
англ. – Lord, the Almighty, the Ancient of Days, Sov-
ereign Lord, Maker, idol, deity, divinity, the Spirit, 
the Author, Providence, Heaven/Heavens, the God-
head, the Supreme Being/the Supreme, the Creator, 
the Power above, the Pantheon [1, c. 66]. За словни-
ком українських синонімів О.С. Вусика до слова 
Бог існує така кількість синонімів: Безсмертний, 
Біг, Біженько, Біжечко, Благий, Богонько, Бого-
чко, Бог-плодій, Боготворець, Боготворитель, 
Боженько, Бозінька, Бозюсьо, Бозя, Великий, 
Владика, Всевидящий, Всевишній, Всевладний, 
Вседержитель, Всемогутній, Всеправедний, Все-
сильний, Всетворчий, Господь, Господь-Бог, Гос-
подь-Вседержитель, Добрий, Єдиний, Єдинорід-
ний, Єдиносущий, Жалісливий, Животворящий, 
Заступник, Люблячий, Милосердний, Милости-
вий, Миролюбний, Отець, Пан-Бог, Прабог, Пра-
ведний, Праотець, Предвічний, Премудрий, Пре-

святий, Примиритель, Промислитель, Святий, 
Серцевидець, Сотворитель, Спаситель, Створи-
тель, Творець, Творитель, Утішитель, Чоловіко-
любець, Чоловіколюбний [4]. Т.П. Вільчинська 
систематизувала та описала ФО в українській 
мові з компонентом-онімом Бог. Незважаючи на 
те, що в лексикографічних працях зафіксовано 
чимало назв Бога, як-от Творець, Творитель, Спа-
ситель, Пан, Цар, Всевишній, Вседержитель, 
Владика, Отець, Предвічний, Христос та багато 
інших, основними номінаціями Бога як найви-
щої сутності в досліджуваних ФО було виявлено 
однолексемні теоніми Бог і Господь як репрезен-
тантів мовно-фразеологічної картини світу укра-
їнців [3, c. 302]. Під час дослідження зроблено 
висновок, що онім Бог, виступаючи у сполученні 
з іншими компонентами ФО, демонструє ево-
люцію релігійних поглядів українського етносу 
[3, c. 304]. Але, на думку Ю. Карпенка, централь-
ним для української ментальності є онім Бог 
[6, с. 13–14].

У словнику ісламізмів Аллах – Всевишній, 
Бог, творець і управитель всього сущого. В широ-
кому значенні Бог взагалі, незалежно від релі-
гії [11]. У мусульманській традиції в Аллаха 
існує дев’яносто дев’ять найменувань, не всі 
вони широко використовуються, але деякі з них 
стали компонентами фразеологічних одиниць, 
отримавши символічне значення. Зустрічаються 
ФО з компонентами Hak, Mevla, Tanrı: Hakk’a 
(Mevla’ya) kavuşmak (букв. з’єднатися з Господом 
(тур. Hak, Mevla) – відправитися на той світ; ком-
понент Tanrı (укр. Господь) виступає як варіатив-
ний іменник у ФО: Tanrı (Allah) yarattı dememek 
(букв. не говорити, що створив Господь (Аллах) – 
не жаліти/не щадити, Tanrı (Allah) aşkına – Заради 
Бога (Господа), Tanrı (Allah) korusun! – Нехай Гос-
подь (Аллах) береже! [10, c. 73].

Кожен з науковців класифікує ФО за певними 
критеріями. Залежно від того, який критерій 
покладено в основу кожної з них, сформувалися 
класифікації, такі як: 1) семантична (Ш. Баллі, 
В. Виноградов, В. Жуков, Б. Ларін, Г. Удови-
ченко, М. Шанський, А. Назарян, Н. Амосова, 
О. Кунін, О. Смирницький); 2) семантико-грама-
тична (Л. Авксентьєв, М. Алефіренко, М. Дем-
ський, О. Молотков, Ю. Прадід, Л. Скрипник); 
3) структурна (М. Тагієв); 4) структурно-семан-
тична (А. В. Кунін, І. Чернишова, Р. Б. Камаєва); 
5) граматична (В. Архангельський, О. Молот-
ков); 6) функціональна (С. Гаврин, О. Смир-
ницький, Д. Баранник, І. Арнольд, Т. Тоненчук); 
7) генетична (Л. Булаховський, Ф. Медведєв, 
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О.Ф. Кудіна, Г. Штарке); 8) ідеографічна (М. Але-
фіренко, Л. Арсентьєв, А. Івченко, О. О. Селіва-
нова, П. Редіна, Ж. Краснобаєва-Чорна, Ю. Прадід, 
В. Ужченко); 9) стилістична (О. Ахманова, Л. Була-
ховський. В. Виноградов, М. Шанський, Г. Їжакевич, 
В. Ужченко та Д. Ужченко); 10) когнітивна (М. Жуй-
кова); 11) з погляду їх уживаності (В. Ужченко 
та Д. Ужченко); 12) структурноекстралінгвіс-
тична класифікація ФО (М. Демський, В. Ужченко 
та Д. Ужченко); 13) з погляду семантичної транс-
формації компонентів (Р. Зорівчак); 14) перекла-
дознавча (В. Виноградов, В. Комісаров, І. Карабан) 
тощо. Вивчення різних класифікацій фразеологіч-
ного складу мови допомагає не лише з’ясувати при-
роду фразеологічних одиниць, а також визначити 
їхнє місце й особливості функціонування в мовній 
системі та зіставному аспекті споріднених і неспо-
ріднених мов. Характерні риси віддзеркалюють 
яскраве стилістичне забарвлення фразеологічних 
одиниць з компонентом-онімом Бог залежно від 
умов людини в соціумі, її проблем та настрою, 
цим пояснюється відхід від звичайного нейтраль-
ного стилю у структурному відношенні. У деяких 
моментах, незважаючи на різне релігійне направ-
лення (домінує в народних віруваннях християнська 
й ісламська ідеологія), можна встановити тематичну 
подібність словесно-понятійного апарату.

ФО з ключовою лексемою Бог в українській, 
God в англійській та в Allah турецькій можна від-
окремити такі підгрупи:

1. Мудрий покровитель.
Крути не крути, а буде так, як Бог дасть; Чоло-

вік мислить, а Бог радить; Чоловік крутить, а Бог 
розкручує; Бог нам розтрощить і довгою місто 
заслонить горою; Бог створив всіх людей коза-
ками, але деякі про це забули; Бог не без милості, 
козак не без долі.; Ворог хоче голову зняти, а Бог 
і волосини не дає;  Живе, мов у Бога за дверима; 
Як дасть Бог день, то дасть пташкам поживу; Без 
Бога ні до порога, а з Богом – хоч за море; Як Бог 
поможе, то все буде гоже; Бог вам дав, і людям вді-
ляймо; Кому Біг поможе, той все переможе; Бог 
батько!... а ми його діти; Бога всюди знайдеш [14].

Man proposes but God disposes (Людина при-
пускає, а Бог дає); God tempers the wind to 
the shorn lamb (Бог полегшує участь нещасного); 
God sees the truth. (Бог правду бачить); Hоnеst tо 
Gоd (Бачить Бог); Man proposes but God disposes. 
(Людина припускає, а Бог розташовує); God gave, 
God took back (Бог дав, Бог забрав); Easy come, 
easy go (Легко прийшло – легко пішло); Father 
and mother are kind, but God is kinder (Батько 
та матір добрі, але Бог добріше) [7].

Kör kuşun yuvasını Allah yapar (Сліпій пташці 
Аллах в’є гніздо); Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı 
acar (Якщо Аллах закриє одні двері, то відкриє 
тисячі інших); Allah bir yastıkta kocatsın! (досл. 
Нехай Аллах зістарить на одній подушці); Allah 
çam isteyene çam, mum isteyene mum verir (Аллах 
дає сосну тому, хто просить сосну і дає свічку 
тому, хто просить свічку – Кожному воздасться по 
заслугам); Аllah dar zamanlarında kulunun imdadına 
yetişir. (У тяжкі часи Аллах приходить на допо-
могу своєму слузі); Allah doğrunun yardımcısıdır. 
(Аллах – помічник істини); Allah gümüs kapiyi 
kaparsa altin kapiyi acar (Якщо Аллах зачинить 
двері із срібла, то відкриє двері із золота); Allah 
dağına göre kar verir (Яка гора, стільки й снігу на 
неї Аллах шле»); Kör kuşun yuvasını Allah yapar 
(Сліпій пташці Аллах в’є гніздо) [2].

2. Лінощі та трудолюбство.
Бог то бог, та не будь і сам плох; Богу не 

молись, а до берега гребись; Боже поможи, 
а сам не лежи!; З Богом починай, а руками кін-
чай; І божа обитель даром хлібом не нагодує; 
На бога покладайся, а розуму тримайся;  Надія 
у бозі, коли хліб у стозі;  Не все до бога – треба 
й до розуму свого; Не дай, боже, ледачому та ще 
й хвороби; Тоді бог дасть, як сам заробиш; Хто 
ледащо, тому Божа ласка нінащо;  Як сам не зро-
биш, то й Бог не поможе; Хто рано встає, тому 
Бог подає [14].

 God helps those who help themselves (Бог допо-
магає тим, хто допомагає собі); Pray to God, but 
hold on to your good mind. (Молися Богу, але 
притримуйся розуму); It’s the early bird that gets 
the worm (Рання пташка склює черв’ячка); The 
early bird catches the worm (Рання пташка ловить 
усіх черв’яків) [7].

Аllah balmumu yakana balmumu, yağmumu 
yakana yağmumu verir – Хто багато віддає, тому 
Аллах багато дає.. ; Allah ilmi dileyene, mali dile-
digine verir – Аллах дає науку тому, хто просить, 
а багатство – тому, хто сам захоче; Evvel deveni 
bağla sonra Allaha ısmarla (Спочатку прив’яжи 
верблюда, а потім довіряй його Аллаху (на Бога 
надійся, а сам не зівай) [2].

3. Жадібність, користолюбство.
Богові поклони, а панам мільйони; В кого 

гроші, за того й бог;  Богу молиться, а в чорта 
вірує; В кого гроші, за того й бог; Піп з богом 
говорить, а на чорта дивиться [14]. 

He that serves God for money will serve the devil 
for better wages (Той, хто служить Богу за гроші, 
буде служити і дияволу, якщо диявол заплатить 
більше) [7].
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Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı 
yaratmış (Аллах створив братів братами, але 
гаманці їм дав окремі. Дружба дружбою, а гроші – 
порізно) [2].

4. Нахабність,брехливість, лицемірство.
Ні Бога не боїться, ні людей не соромиться;  Піп 

з богом говорить, а на чорта дивиться; У владики 
два язики: одним бога хвалить, другим людей 
дурить; 

Ні богові свічка, ні чортові кочерга; Щодень 
бога хвалить і щодень людей дурить. Бога не зду-
риш; Не мати Бога в животі [13].

You cannot serve God and mammon. (Немож-
ливо служити і Богу и Мамону (багатству); serve 
the devil for God’s sake (служити дияволу, прикри-
ваючись ім’ям Бога) [7].

Allah bir dediğinden gayrı sözüne inanılmaz – Крім 
слів «Аллах єдиний» іншим його словам вірити не 
можна (про брехуна а лицеміра) [2].

5. Покарання.
Судити лише Богу; Піти на той світ; Бог при-

брав; Не гніви Бога; Від Бога не втечеш; Суда 
Бога не уникнеш; Бог шельму мітить; Бійся Бога; 
Страшна кара божа [13].

God marks the crook. ( Бог мітить обман-
щика) ;When God punishes he fi rst takes away 
the understanding (Коли Бог карає, він спо-
чатку віднімає розуміння); God is not quick to 
punish в значенні (Бог не швидкий у покаранні); 
God’s mill grinds slow but sure (від розплати не  
втечеш) [7].

Allah rızası gösterilmeyen hiçbir şeyde hayır 
yoktur (Немає добра у тому, що робиться без згоди 
Аллаха); Allah’ın ondurmadığını (Навіть Аллах не 
витерпів з ним) [2].

Незважаючи на вірування людини, Бог, як 
у християн, так і у мусульман, є справедливою 
вищою і всемогутньою істотою над людьми (укр. 
Лише Бог ні в чому не помиляється; Всі під Богом 
ходимo; англ.God’s hand is above all – рука божа 
панує над усім, Kusursuz bir Allah – ( досл. Доско-

налий Аллах) лише у Аллаха немає недоліків або 
Yanılmayan bir Allah – Тільки Аллах не помиля-
ється).

Висновки і пропозиції. Під час дослі-
дження фразеологізмів в українській, англій-
ській та турецькій мовах можна виявити подібні 
структурно-семантичні ФО, які були зіставлені 
та пов’язані з інтернаціональним характером різ-
них мов. Беручи до уваги той факт, що вивчення 
фразеологічної бази мови можливе у разі дослі-
дження її окремих мікросистем, як об’єкт дослі-
дження було вибрано групу фразеологізмів 
з компонентом-онімом «Бог», який є носієм наці-
онально-релігійної унікальності мови. У резуль-
таті дослідження було класифіковано п’ять семан-
тичних груп: 1. Мудрий покровитель. 2. Лінощі 
та трудолюбство. 3. Жадібність, користолюбство. 
4. Нахабність, брехливість, лицемірство. 5. Пока-
рання. Також було виокремлено п’ять груп фразе-
орефлексивних сполучень, які вживаються неза-
лежно від лінгвокультурної картини світу і подібні 
в українській, англійській та турецькій мовах.

Отже, порівняльний аналіз в українській, 
англійській та турецькій мовах засвідчує, що фра-
зеологізми, які містять у своєму складі компонент-
омонім Бог, часто збігаються за внутрішньою 
формою та емоційно-експресивним забарвленням 
зі своєю мовно-релігійною системою символів, 
можуть бути різноманітні за своєю граматичною 
та генетичною класифікацією; такі фразеологічні 
одиниці здебільшого функціонують у всіх стилях 
української, англійської та турецької мов. Найчас-
тіше розглянуті одиниці використовуються в усній 
розмовній мові та в художній літературі для емо-
ційного збагачення, а вживання певної кількості 
фразеологічних одиниць залежить від ставлення 
конкретної людини до Бога. Перспективи подаль-
ших досліджень вбачаємо в дослідженні способів 
перекладу ономастичних фразеологізмів, дослі-
дженні семантико-граматичних класифікацій 
у християнстві та ісламі.
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Chaenkova O. K. PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT-ONYM GOD  
(ON THE MATERIAL OF UKRAINIAN, TURKISH, AND ENGLISH LANGUAGES)

The article is dedicated to the phraseological units with the onym-component God in Ukrainian, Turkish, 
and English languages. There is information about the results of the comparative analysis of the phraseological 
units, the ways of their use. There are also proved their relations to physical, mental and behavioural state 
of a man. Their semantic features are considered. Several groups of fraseologisms are selected in accordance 
with the semantics of lexical units, typological features for enrollment of FU to religious phrase-reflexive units 
are determined. The object of study is Ukrainian, Turkish and English phraseological with the ocomponent-
onym God. The purpose of the study is to determine the semantic features of phraseology of these languages   
with the component-onym God. According to the semantic features of phraseological units with the component-
onym God is classified into five groups: 1. The wise patron. 2. Laziness and diligence. 3. Greed, selfishness.  
4. Insolence, lying, hypocrisy. 5. Punishment. There were also five groups of phrase-reflexive combinations, 
which are used regardless of the linguistic and cultural picture of the world and are similar in Ukrainian, English 
and Turkish. Thus, a comparative analysis in Ukrainian, English and Turkish shows that phraseologies that 
contain the component-onym God, often coincide in internal form and emotionally expressive coloring with 
their linguistic and religious system of symbols, can be different in their grammatical and genetic classification; 
such phraseological units mostly function in all styles of Ukrainian, English and Turkish. The most frequently 
considered units are used in spoken language and the use of a certain number of phraseological units depends 
on the relationship of a particular person to God.

Key words: phraseological units, component-onym God, reflection, semantic groups, Ukrainian, English, 
Turkish languages.
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ВЕРБАЛЬНА ТОКСИЧНІСТЬ У ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВАХ 
ПОЛІТИКІВ США, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ  
(ЗІСТАВНИЙ РАКУРС)

Статтю присвячено зіставному дослідженню диференційних маркерів вербальної ток-
сичності у виступах американських, британських та українських політиків. Висловлювання 
політика є токсичними, якщо вони скеровані на руйнування переконань та уподобань опо-
нента і мають шкідливі наслідки для його/її особистості або іміджу. До вербальних мар-
керів вираження токсичності відносимо експліковане використання політиком ідеологіч-
них, національних, гендерних та інших висловлювань, які принижують особистість іншої 
(не обов’язково присутньої) людини і дискримінують її. Невербальні маркери вираження 
токсичності включають тональність мовлення (агресивна, голосна, швидка, вересклива, 
істерична, пафосна, утрирувана), вираз обличчя (перебільшена міміка, розширені очі, крив-
ляння) і мову тіла (імпульсивні рухи рук і голови, напружена поза тіла, порушення соціаль-
ної дистанції). Контрастною рисою токсичної мовленнєвої поведінки американських полі-
тиків є дискримінуючи расистські і сексистські висловлювання, які концептуально пов’язані 
з рухами #BlackLivesMatter і #MeToo. Токсичність британських політиків пов’язується із 
темами міграції та євроскептицизму (Brexit), англійського націоналізму (Scotxit, NI-xit), 
а також із відмовою британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від королів-
ських обов’язків (Megxit) і виникненням у зв’язку з цим новим для британського пабліку дис-
курсом расизму. Контрастність токсичності тематичних зон в українській політиці визна-
чається національно-патріотичним блоком проблем, які стосуються незалежності України 
від Росії, мовної політики та корупції. Спільним для політичних дискурсів США, Великої Бри-
танії та України є агресивно емоційний тип токсичних політиків (Дональд Трамп, Найджел 
Фараж, Олег Ляшко), промови яких визначаються конфліктними стратегіями з використан-
ням тактик звинувачення й образи опонента, а також агресивною тональністю мовлення, 
перебільшеним виразом обличчя і використанням імпульсивних рухів рук і голови, які увираз-
нюють їх токсичний імідж.

Ключові слова: токсичність, політичний дискурс, публічні промови, США, Велика Брита-
нія, Україна, зіставне дослідження, вербальний, невербальний, імідж.

Постановка проблеми. Поява токсичних 
образно-інформаційних контентів у вербальній 
комунікації призводять до негативного впливу на 
духовне світосприйняття людини і руйнуванню 
сформованої культурної та соціально-політич-
ної поведінкової моделі конкретної особистості 
[19, с. 331]. Токсичний вплив будь-якого пові-
домлення формується візуальним, вербальним 
та асоціативним векторами, при цьому вербальна 
токсичність на відміну від візуальної впливає, 
в першу чергу, на слухове сприйняття, яке далі 
може породжувати деструктивну реакцію у формі 
образи, грубої інвективної лексики та ін. [2, с. 76]. 
Тому дослідження механізмів вербальної токсич-
ності публічних особистостей, зокрема політиків 
є актуальним як для розуміння взаємодії комуні-
кантів з урахуванням етноспецифічних чинників 

в різних мовах/лінгвокультурах [22; 23], так і для 
розробки методів вербального захисту від різних 
форм патогенного впливу під час передвиборчої 
політичної боротьби [3, с. 133; 9, p. 85; 12, p. 129;]. 
У роботі робиться спроба ретермінологізації 
біохімічного терміну «toxicity/токсичність» із 
подальшим використанням його у зіставному 
дослідженні дискурсивної специфіки токсичних 
мовних особистостей політиків у різних лінгво-
культурах (англійська, англо-американська, укра-
їнська).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття «токсичне мовлення» (англ. toxic speech, 
heated language) розглядається як нове лінгвальне 
явище, формами якого є сексистські, расистські, 
ксенофобські та інші негативні висловлювання 
[8; 17]. Термін «токсичний політичний дискурс» 
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(англ. toxic political discourse) використовується 
для опису погіршеного стану публічної полі-
тики США в 21 столітті, що пов’язано з ростом 
впливу розмовних радіо-шоу, де так звані нові 
коментатори провокують аудиторію до уїдливих 
суперечок [1; 6; 14]. Риторика американських 
публічних фігур визначається агресивним стилем 
полеміки, скандальними заявами, схилом до тео-
рії змов, вони «просторікують, марять, брешуть, 
замість того, щоб пропонувати будь-які рішення 
проблем» (10). Агресивний стиль промов в укра-
їнському парламенті та скандальні виступи на 
ток-шоу радикальних політиків налаштовують 
публічне спілкування на негативну психологічну 
реакцію слухачів/глядачів і можуть виокремлю-
ватися в специфічний різновид токсичного дис-
курсу [4; 5; 7; 16]. 

Постановка завдання. Об’єктом запропоно-
ваного дослідження є публічні промови сучасних 
політиків США, Великої Британії й України, пред-
метом аналізу обрано вербальні маркери токсич-
ності в промовах американських, британських 
та українських політиків. Мета дослідження – 
визначити диференційні дискурсивні маркери ток-
сичності в промовах яким у медіа США, Великої 
Британії та України приписано ознаку «токсич-
ний». Для досягнення поставленої мети вирішено 
такі завдання: (1) визначено поняття «токсичний», 
«токсичність», «токсичний політичний дискурс» 
у лінгвістичній площині; (2) розроблено модель 
токсичного мовлення і класифіковано дискурсивні 
(вербальні та невербальні) маркери вираження 
токсичності в українській та англійській мовах 
із урахуванням англо-американського варіанту; 
(3) зіставлено та визначено диференційні дискур-
сивні маркери токсичності у публічних промовах 
політиків США, Великої Британії та України. 
У роботі використовується когнітивно-дискурсив-
ний метод, оскільки функціональність метафори 
«токсичний» розглядається як в когнітивному 
(засіб категоризації), так і прагматичному (засіб 
формування у адресата потрібного адресанту 
емоційного стану та світосприйняття) [10]. Мате-
ріалом дослідження слугували відеозаписи полі-
тичних виступів сучасних американських (Donald 
Trump, Sarah Palin, Rush Limbaugh, Glenn Beck, 
Ann Coulter), британських (David Cameron, Nigel 
Farage, Tim Aker, Julia Reid) і українських (Ірина 
Геращенко, Олег Ляшко, Ірина Фаріон, Олексій 
Гончаренко) політиків, які у медіа відповідних 
країн були визначені як токсичні. 

Виклад основного матеріалу. Слово “toxic”, 
яке походить від латинського toxicus і позначає 

«poisoned/отруєний», з’явилося в англійській 
мові в 1650-х роках (11). У 1962 році американ-
ська письменниця Р. Л. Карсон вперше у книзі 
«Silent Spring» (укр. «Мовчазна весна») просте-
жила токсичний вплив синтетичних пестицидів 
на дику природу і поведінку людей, започаткувала 
використання поняття «токсичність» як влуч-
ної метафори для в пливу, який безпосередньо, 
але непомітно і незрозуміло, впливає на настрій, 
переконання і вчинки людини [24]. У 2018 році 
«Оксфордський словник англійської мови» визна-
чив прикметник “toxic” як Слово Року, яке най-
краще описує настрій минулого року і має стійкий 
потенціал як термін із культурним значенням (10).

В англійській мові прикметник «toxic/токсич-
ний» у переносному значенні має наступні дефі-
ніції: (1) “very unpleasant, especially in the way 
somebody likes to control and influence other people 
in a dishonest way” / «дуже неприємний, особ-
ливо в тому, що кому-то подобається нечесно 
контролювати і впливати на інших людей» (20);  
(2) “harmful or damaging” / «згубний або шкідливий» 
(11); (3) “extremely harsh, malicious, or harmful” /  
«надзвичайно суворий, зловмисний або шкід-
ливий» (12). У німецькій мові “toxisch” визна-
чається як “sehr bösartig, gefährlich, schädlich, 
zermürbend” / «дуже злісний, небезпечний, шкід-
ливий, виснажливий» (13). Французький прик-
метник “toxique” використовується на позначення 
людини або відношень, вплив яких є психологічно 
шкідливим (“nocive”), згубнім (“pernicieuse”), 
наприклад: “Quitter un conjoint toxique” / «Зали-
шити токсичного чоловіка», “Sortir d’une amitié 
toxique” / «Розрив токсичної дружби» (18). 
У наведених дефініціях прикметник «токсичний» 
має фігуральні або неформальні значення, які 
пов’язуються з несхвальної оцінкою людини, від-
носин або ситуації, які носять зловмисний і/або 
шкідливий характер для співрозмовника (політич-
ного опонента).

Поняття «токсичність» (англ. toxicity) у непря-
мому значенні тлумачиться в англійській мові 
як “an extremely harsh, malicious, or harmful 
quality” / «надзвичайно різка, зловмисна або 
шкідлива якість», яка може бути притаманна мові 
телевізійних дебатів, виступам у Верховному суді, 
письмовим незгодам і мати прояв у неприємних 
особистих нападках і різких зауваженнях один до 
одного (12). Також “toxicity” в переносному зна-
ченні розуміється як спосіб, що описує руйну-
вання конкретних існуючих порядків, колективів, 
матеріалів і відносин і семантично пов’язується 
з такими явищами, як “toxic harm” – характерною 
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формою насильства, спрямованого на руйнування 
порядку на одному соціальному рівні (джентри-
фікація, війни) і зміцнення нового порядку на 
іншому, і “toxic politics”, яка дозволяє процві-
тати деяким політичним і економічним формам, 
роблячи їх допустимими [19, p. 334–340].

Для зіставлення та визначення диференційних 
дискурсивних маркерів токсичності у промовах 
американських, британських та українських полі-
тиків було розроблено таку модель токсичного 
мовлення, яка містить вербальні та невербальні 
складники вираження токсичності [8, с. 130]. До 
вербальних маркерів вираження токсичності від-
носимо експліковане використання політиком 
дискримінуючих ідеологічних (расистських, наці-
оналістських), національних (антисемітських, 
ксенофобських), гендерних (сексистських, гомо-
фобських) та інших оцінних висловлювань, які при-
нижують особистість іншої (не обов’язково при-
сутньої) людини. Невербальні маркери вираження 
токсичності розподіляються на три групи, до яких 
належать 1) тональність (агресивна, голосна, 
швидка, вересклива, істерична, пафосна, утриру-
вана), 2) вираз обличчя (перебільшена міміка, роз-
ширені очі, кривляння) і (3) мова тіла (імпульсивні 
рухи рук і голови, напружена поза тіла, порушення 
соціальної дистанції) (див. рис. 1).
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Рис. 1. Модель токсичного мовлення

Розглянемо виступи політиків Дональда 
Трампа (“Withdraw From Iran Nuclear Deal”, 08. 
05. 2018), Найджела Фаража (“Nigel Farage’s last 
words to the European Parliament”, 29.01.2020) 
та Олег Ляшка («Я не буду вибачатись за те, що 

захищаю українців», 17. 01.2017) і визначимо 
диференційні дискурсивні маркери токсичності 
в промовах американських, британських та укра-
їнських політиків, яким у медіа приписано ознаку 
«токсичний».

Соціологічні опитування в США та пошуковий 
запит у Google “toxic Trump”, що дорівнюється 
більш 6 350 000 результатів, свідчать про те, що 
Дональд Трамп є одним з основних токсичних 
факторів, який впливає на погляди людей і стан 
політичного дискурсу в країні: більшість вважає, 
що Трамп змінив тон і характер політичної диску-
сії на гірше, і менше половини, що він змінив їх на 
краще (5). Відомо, що відмова Дональда Трампа 
від ядерної угоди з Іраном токсично вплинула на 
комунікацію США з європейськими союзниками 
і стала одним з найбільш шкідливих рішень адмі-
ністрації Дональда Трампа в перспективі най-
ближчого майбутнього (1). У виступі від 8 травня 
2018 року токсичність Дональда Трампа відби-
вається в його образливих судженнях про угоду, 
які імпліцитно дискримінують європейських 
партнерів (“After these consultations, it is clear to 
me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb 
under the decaying and rotten structure of the current 
agreement. The Iran deal is defective at its core”), 
що імпліцитно дискримінує європейських парт-
нерів, які не можуть впоратися із «головним спон-
сором тероризму» – Іраном (“the world’s leading 
state sponsor of terror”). Відмову від ядерної угоди 
Дональд Трамп супроводжує заперечуючими 
рухами лівої та правої руки із широко відкритими 
долонями і використовує емфатичне виділення 
наголошених складів у лексемах decaying, rotten, 
а також кожного складу у фразі “If we do nothing, 
we know exactly what will happen” (6). 

Британський політик Найджел Фараж, який 
визначається як “the most dangerous man in Britain” 
і погляди якого внесли значний вклад в токсич-
ність публічного дискурсу Європи та Великої 
Британії (7), виступив із останньою промовою 
у Європейському парламенті 29 січня 2020 року, 
де у прямій та відкритій формі оголосив завер-
шення «політичного експерименту» і образив 
при цьому окремих політиків та сутність євро-
пейської політики загалом. Вербальними марке-
рами вираження токсичності у виступі Н. Фаража 
є експліковані (1) засудження політики Європей-
ського союзу через використання анафоричного 
повтору “we don’t need” / «нам не потрібно» (“we 
don’t need a European Commission. We don’t need 
a European Court. We don’t need these institutions 
and all of this power”), (2) вираження ненависті до 
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Євросоюзу у формі антитези (“we love Europe, we 
just hate the European Union – it’s a simple as that!”),  
(3) пряма образа присутнього на засіданні пред-
ставника Європейського парламенту з питань 
Брексіта Ґі Вергофстадта за допомогою градації, 
яка посилюється поєднанням її з анафорою “no 
more” (“no more financial contributions, no more 
European Court of Justice, no more common fisheries 
policy, no more being talked down to, no more being 
bullied, no more Guy Verhofstadt”). Анафоричний 
повтор “no more” Найджел Фараж супроводжує 
різкими рухами широко розведених рук, кивками 
голови та усього тіла, а також посилює ім’я «Ґі» 
та прізвище «Вергофстадт» різкими рухами лівої 
руки із долонею у формі кулака та виряченими 
очами (8). Пошуковий запит “toxic Farage” дорів-
нюється в Google 300 000 результатів. 

Також сильний токсичний ефект викликав 
виступ українського політика Олега Ляшка, який 
17 січня 2017 року назвав «урядовими даунами» 
депутатів, що виступають за скасування морато-
рію на вивезення з України лісу-кругляку, і пора-
див їм «йти на смітник»: «Урядові дауни, які не 
відстоюють національні інтереси, йдіть на 
смітник!» (3). Виступ Олега Ляшка був схаракте-
ризований у ЗМІ як токсичний (4), оскільки він 
завдав моральної шкоди батькам дітей із синдро-
мом Дауна. Під час промови Олега Ляшка, яка 
сприймається токсично, його рухи рук є різкими, 
імпульсивними, а його тональність мовлення 
та вираз обличчя мають агресивний характер. 
З наведеного прикладу бачимо також, що токсич-
ність може зруйнувати не тільки імідж корумпо-
ваних урядовців, яких у принизливій та образли-
вій манері безпосередньо критикує Олег Ляшко, 
але і мати шкідливі наслідки опосередковано для 
третіх осіб, про що свідчить відкритий лист пре-
зидента Всеукраїнської благодійної організації 
«Даун Синдром» (2). 

Висновки та дискусійні питання. Виконаний 
зіставний аналіз дозволив визначити диферен-
ційні дискурсивні маркери токсичності у висту-
пах американських, британських і українських 
політиків і виділити дискурсивні контрасти 
публічної токсичності політиків США, Вели-
кої Британії й України. Так, контрастною рисою 
токсичної мовленнєвої поведінки американських 
політиків є дискримінуючи расистські і сексист-
ські висловлювання, які концептуально пов’язані 
з рухами #BlackLivesMatter і #MeToo. На відміну 
від американців, токсичність британських полі-
тиків пов’язується, насамперед, із традиційними 
темами міграції та євроскептицизму (Brexit), 

англійського націоналізму (Scotxit, NI-xit), а також 
останнім часом із відмовою британського принца 
Гаррі та його дружини Меган Маркл від королів-
ських обов’язків (Megxit) і виникненням у зв’язку 
з цим новим для британського пабліку дискурсом 
расизму. Контрастність токсичності тематичних 
зон в українській політиці визначається ідеоло-
гічним і, перш за все, національно-патріотичним 
блоком проблем, які стосуються незалежності 
України від Росії, мовної політики та корупції. 
Спільним для політичних дискурсів США, Вели-
кої Британії та України є агресивно емоційний 
тип токсичних політиків (Дональд Трамп, Най-
джел Фараж, Олег Ляшко), промови яких визнача-
ються конфліктними стратегіями з використанням 
тактик звинувачення й образи опонента, а також 
агресивною тональністю мовлення, перебільше-
ним виразом обличчя і використанням імпульсив-
них рухів рук і голови, які увиразнюють їх токсич-
ний імідж. 

У дослідженні вербальної токсичності 
та зіставленні її корелятів у мовленні та невер-
балиці необхідно враховувати контекст культури 
[15], до якої належить політик. Якщо політик 
належить до культури із високим контекстом 
(японська, арабська, китайська, слов’янська), то 
він потребує менш прямого вербального та невер-
бального спілкування і використовує малі жести 
спілкування, читаючи більше значення в цих менш 
прямих повідомленнях. Політик, якій є представ-
ником низько контекстної культури (англійська, 
американська, німецька), потребує прямого вер-
бального спілкування, яке необхідне для правиль-
ного розуміння повідомлення, що передається, 
і він значною мірою покладається на експліцитні 
вербальні навички [21].

Також для подальшого аналізу вербальної 
токсичності політиків в різних лінгвокультурах 
необхідно розрізнювати поняття «токсичність» 
vs. «агресивність» і розмежовувати терміни «вер-
бальна агресія» та «вербальна токсичність». Так, 
вербальна агресія є завжди експлікованим вира-
зом негативних почуттів як через зміст словес-
них відповідей (прокляття, погрози), так і через 
форму (крик, вереск), який не обов’язково при-
зводить до моральної школи, тоді як вербальна 
токсичність частіше є імпліцитною і нез’ясовно, 
але безпосередньо впливає на настрій, переко-
нання і вчинки співрозмовника. Також токсич-
ність висловлювань або вчинків, на відміну від 
агресивності, може непрямо впливати на непри-
сутніх третіх осіб і мати шкодливі наслідки 
у подальшому. 
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Робимо загальний висновок про те, що вислов-
лювання політика є токсичними, якщо вони ске-
ровані на руйнування особистісних уподобань 
опонента та і завдають моральну шкоду його/
її особистості або іміджу. Засоби вербального 
вираження токсичності визначаються як агре-
сивно-емоційним типом політика, так і соціо-
культурними традиціями ведення і сприйняття 
політичних дискусій в США, Великій Британії 

та Україні усіма учасниками публічної комуніка-
ції. Перспективним є розроблення моделі токсич-
ної політичної комунікації у віддалено спорідне-
них мовах, яка буде враховувати ціленастанови 
токсичного політика, маніпулятивні механізми 
впливу, засоби дискурсивного вираження токсич-
ності, засоби нейтралізації токсичного впливу, 
а також контекст культури (високий/низький), до 
якої належить токсичний політик.
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Shkvorchenko N. M. VERBAL TOXICITY IN PUBLIC SPEECHES OF AMERICAN,  
BRITISH AND UKRAINIAN POLITICIANS (COMPARATIVE STUDY)

This paper represents a comparative study of the differential markers of verbal toxicity in public speeches 
of American, British and Ukrainian politicians. Politicians’ utterances are toxic if they are aimed at destroying 
the beliefs and preferences of the opponent with harmful consequences for his/her personality or image. 
The verbal markers of toxicity include the politicians’ explicit use of ideological, national, gender-related 
and other utterances that demean another person (not necessarily present) and discriminate against him/
her. The nonverbal markers of toxicity encompass the tonality of speaking (aggressive, loud, fast, screaming, 
hysterical, ostentatious, exaggerated), facial expression (exaggerated mimics, bulging eyes, grimacing) 
and body language (impulsive gestures and head movements, tense posture, breach of social distancing).  
The contrasting feature of the toxic speech behavior of American politicians is discriminating racist and sexist 
statements, which are conceptually related to the #BlackLivesMatter and #MeToo movements and explicate 
ideological and gender-related toxic thematic zones. The toxicity of British politicians is associated with issues 
of migration and Euroscepticism (Brexit), English nationalism (Scotxit, NI-hit), British Prince Harry and his 
wife Meghan Markle stepping down from royal duties (Megxit) and the emergence of the racism discourse, which 
is new for the British public. The contrast of the toxicity of thematic zones in Ukrainian politics is determined 
by the national-patriotic block of problems related to Ukraine’s independence from Russia, language policy 
and corruption. The commonality of the political discourses of the United States, Great Britain and Ukraine is 
the aggressive-emotional type of toxic politicians (Donald Trump, Nigel Farage, Oleh Liazhko), whose speech 
is characterized by confrontational strategies implemented through the tactics of accusations and insults 
of the opponent, as well as aggressive tonality of speech, exaggerated facial expression and impulsive gestures 
and head movements, which highlight their toxic image.

Key words: toxicity, political discourse, public speech, United States, Great Britain, Ukraine, comparative 
study, verbal, nonverbal, image.
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОТЕХНОЛОГІЙ

У статті проаналізовано прикладні аспекти лінгвотехнологій. Зокрема, розглянуто 
стрижневі лінгвотехнологічні принципи створення електронних термінологічних словників 
із покликанням на чужоземний досвід комп’ютерної лексикографії та запропоновано огляд 
можливостей автоматизації обробки природної мови. 

З лексикологічного погляду вибір об’єкта наукового зацікавлення зумовлений підвищенням 
необхідності відображення понятійно-термінологічного апарату прикладних царин, позаяк 
поняттєву систему піддають упорядкуванню, критичному й розлогому аналізу, чіткому 
окресленню, термінологічні словники слугують основними засобами нормалізації науково-
технічної термінології. Зокрема, тлумачно-перекладні словники слугують особливим різно-
видом термінологічних.

Тому в статті окреслено основоположні етапи генерування словника, як-от: визна-
чення джерельної бази, автоматизація процесу відбору, попередня обробка, відбір термінів 
і статистичне ранжування. Окрім цього, виокремлено новітні процеси попередньої обробки 
матеріалу (напр., токенізація, лематизація, частиномовне розмічування), а також розгля-
нуто передові рішення для автоматизації витягу термінологічних даних (напр., інноваційна 
хмарна платформа TaaS). 

Окрім лексикографічних перспектив, прикладні аспекти лінгвотехнологій мають потен-
ціал в обробці не окремих лексем, а цілих текстових масивів. Відомо, що протягом остан-
ніх двох століть людство ефективно використовувало автоматизацію численних завдань, 
застосовуючи механічні й електричні технології. Маючи це на гадці, в цій статті також 
розглядаємо проблему автоматизації обробки природної мови, а саме: кодування текстів за 
допомогою ініціативи ТЕІ (Text Encoding Initiative). Поряд подано загальну характеристику 
ТЕІ як міжнародну спільноту дослідників природної мови.

Оскільки проблеми опрацювання природної мови далеко не однозначні, їхнє дослідження 
викликає істотне наукове зацікавлення. У статті також наведено узагальнену характерис-
тику принципів системи ТЕІ. Значну увагу приділено огляду різних наборів розмітки, а саме: 
ТЕІ Р3 та ТЕІ Р5, їхнім спільним і відмінним рисам для опису структури, зовнішнього вигляду 
та змісту тексту.

Ключові слова: прикладна лінгвістика, природня мова, токенізація, лематизація, роз-
мітка, термінологічна база даних, лінгвотехнології, стандарт ТЕІ, ініціатива кодування тек-
сту, тег.
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Постановка проблеми. Укладання словника 
слугує однією з найбільш трудомістких діяль-
ностей людини в царині лексикографії. Від-
бір належного матеріалу, його впорядкування, 
«доставка» до кінцевого користувача потребують 
чимало ресурсів, як-от: час і людські зусилля. 
Позаяк паперові словники поступово втрачають 
свою актуальність, маємо намір зосередитися на 
вивченні засадничих лінгвотехнологічних прин-
ципів створення електронних термінологічних 
словників з огляду на чужоземний досвід.

Окрім цього, збереження текстів в електрон-
ному форматі надає багато нових можливостей, 
як-от: висока швидкість пошуку інформації, лег-
кість редагування, мультимедіа, гіперпосилання. 
Здебільшого відскановані тексти можуть збері-
гатись у різних графічних формах. Такі формати 
певною мірою підходять для відтворення на вели-
ких дисплеях. Проте для ефективнішого застосу-
вання відскановані тексти можна перетворити на 
цифрові текстові формати. Як результат, потрібно 
розпізнати текст і перетворити інформацію із гра-
фічного формату на електронний текст. Цифровий 
формат тексту зменшує розмір файлу та дозволяє 
іншим програмам переформатувати, шукати або 
обробляти текст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ми покликаємось на погляди таких дослідни-
ків, як-от: М. Пінніс, Т. Ґорностай, Р. Скадіньс, 
А. Васільєвс. Ми детально розглянули їхню 
статтю «Online platform for extracting, managing, 
and utilising multilingual terminology» («Онлайн-
платформа для витягу, управління та викорис-
тання мультилінгвальної термінології»), опри-
люднену у 2013 році [4]. Ми також звертаємось 
до ідей інших зарубіжних науковців, з-поміж 
яких – І. Рьозіґер, Йо. Шефер, Т. Джордж, 
С. Таннерт, У. Хайд, М. Дорна. Ми дослідили їхню 
статтю «Extracting terms and their relations from 
German texts: NLP tools for the preparation of raw 
material for specialized e-dictionaries» («Витяг 
термінів і їхніх зв’язків із німецьких текстів:  
NLP-інструментарій для підготовки первинних 
даних для спеціалізованих електронних словни-
ків»), опубліковану у 2015 році [6].

Багато зарубіжних розвідок, особливо дослі-
дження таких дослідників, як Д. Журафськи, 
Дж. Х. Мартін чи Р. М. Різ, зосереджуються на 
вивченні обробки природних мов. Також дослі-
дження В. Ю. Таранухи та Н. П. Дарчук сто-
суються обробки природних мов й автомати-
зованого синтаксичного аналізу в українській 
комп’ютерній лінгвістиці.

Постановка завдання. Ми націлені описати 
теоретичне підґрунтя генерування термінологіч-
ного словника, визначити стрижневі етапи й лінг-
вотехнологічні засоби його створення, а також 
прагнемо описати основні засади Ініціативи коду-
вання тексту (TEI), їхні принципи та проаналізу-
вати схеми кодування TEI P3 та TEI P5.

Виклад основного матеріалу. Кожні два роки 
відбуваються eLex-конференції, на яких дослід-
ники вносять новаторські пропозиції, спрямовані 
на стрімкий розвиток електронної лексикографії. 
Стаття «Online platform for extracting, managing, 
and utilising multilingual terminology» [4] покли-
кана запропонувати передові рішення для автома-
тизації витягу термінологічних даних. Дослідники 
представляють інноваційну хмарну платформу 
TaaS (Terminology as a Service), яка надає користу-
вачам доступ до термінологічних даних як витягу 
з завантажених документів, зіставних чи паралель-
них корпусів. Тож TaaS слугує засобом для підго-
товки статей моно- та білінгвальних словників.

Із метою підготовки матеріалу для монолінг-
вальних словників TaaS виконує певні кроки, 
як-от:

− витяг тексту з документів, завантажених 
користувачем;

− відбір термінів як наслідок частиномовної 
розмітки;

− оцінка термінів, відповідно до певних ста-
тистичних показників;

− вилучення всіх унікальних термінів із роз-
мічених документів;

− нормалізація вилучених термінів.
Після виконання вищенаведених автомати-

зованих процесів користувач може провести 
«фільтрацію» термінів чи здійснити відповідний 
переклад, щоб перейти до створення мультилінг-
вальних словників. Однак платформа спроможна 
відібрати дані як матеріал і для білінгвальних 
термінологічних словників, позаяк TaaS здійснює 
пошук можливого перекладу для кожного з вилу-
чених термінів. Для цього платформа викорис-
товує термінологічні бази даних, з-поміж яких – 
EuroTermBank, IATE (InterActive Terminology for 
Europe), TAUS (Translation Automatic User Society). 
Окрім цього, TaaS застосовує дані, узяті з пара-
лельних і зіставних корпусів, з яких відразу вилу-
чає необхідні терміни з відповідним перекладом. 
Платформа може послуговуватися й мультилінг-
вальними корпусами, що уможливлює збір даних 
для мультилінгвальних словників.

Розгляньмо й матеріали статті «Extracting terms 
and their relations from German texts: NLP tools 
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for the preparation of raw material for specialized 
e-dictionaries» [6]. Укладання словника – доволі 
клопіткий процес, який вимагає чіткого дотри-
мання його основоположних етапів. Передусім 
необхідно визначити джерельну базу, з якої від-
биратимемо необхідний матеріал.

Надалі варто автоматизувати процес відбору 
матеріалу. Дослідники ілюструють засоби обробки 
природної мови, методи й технології, викорис-
тані для витягу термінологічних даних. Науковці 
послуговуються засобом для витягу термінів, що 
поєднує попередню обробку лінгвістичного кор-
пусу зі статистичним ранжуванням. З-поміж етапів 
попередньої обробки виокремлюють:

− токенізацію, що полягає в розмежуванні 
й розмічуванні речень і словоформ;

− частиномовне розмічування й попередню 
лематизацію засобами RF-тегувальника;

− лематизацію як особливу обробку слово-
форм, відсутніх у лексиконі тегувальника.

Після попередньої обробки матеріалу визнача-
ють стадію, що полягає у відборі термінів. Задля 
цього застосовують певні моделі, що ґрунтуються 
на POS, тобто частиномовній розмітці. З-посеред 
типових іменникових термінологічних моделей 
виокремлюють іменники, сполуки прикметника 
й іменника, іменники, що вимагають модифіка-
тора в родовому відмінку чи прийменника з від-
повідним модифікатором. Для витягу дієслівних 
термінів послуговуються парсером залежності, 
тренування якого здійснено на основі корпусу 
TiGer Treebank. Парсер виконує синтаксичну роз-
мітку текстів.

Подальша стадія стосується статистичного 
ранжування, що полягає в сортуванні списків, 
сформованих на попередніх етапах, із вмістом 
відповідних термінів. Унаслідок сортування отри-
мують належний список термінів.

Необхідно зазначити, що вищенаведені етапи 
(за підтримки зазначених методів і засобів) при-
значені для полегшення праці лексикографа, 
а саме: для підготовки словникових статей. Мате-
ріал, зібраний вищеподаними засобами, не наці-
лений на цілковиту автоматизацію створення 
лексикографічного продукту, а на представлення 
необхідних іменникових і дієслівних елементів.

А тепер розгляньмо стрижневі засади Ініці-
ативи кодування тексту (TEI). Наявність сотень 
природних мов, кожна з яких має свій набір син-
таксичних правил, ускладнюють опрацювання 
природної мови. У межах однієї мови слова 
можуть мати багато значень залежно від контек-
сту. Навіть на рівні символів є певні ускладнення.

 TEI є машиночитаною мовою, яка полегшує 
роботу з текстом, виділяючи важливу інформацію 
тегами. Крім того, з 1980 р. Ініціатива кодування 
тексту (TEI) є всесвітньою групою дослідників 
письмової мови, що працюють у сфері практики 
цифрових гуманітарних наук. Станом на сьогодні 
спільнота TEI веде список розсилки, серій зустрі-
чей та конференцій, а також журнал, сховище 
GitHub та набір інструментів, а також підтримує 
єдиний технічний стандарт. З 2001 року спільнота 
ТЕІ стає консорціумом, а саме: об’єднує зусилля 
фахівців у галузі комп’ютерної обробки природ-
них мов для досягнення бажаного результату. 

Основні принципи системи TEI визначають: 
(a) здатність ефективно здійснювати різні види 
досліджень; (б) простоту, чіткість і конкретність; 
(в) незалежність у використанні спеціального 
програмного забезпечення; (г) здатність точно 
ідентифікувати й ефективно обробляти текст;  
(ґ) перспективу користувацьких доповнень;  
(д) відповідність чинним і новим стандартам. 
Принципи системи TEI вперше опубліковані 
в 1994 році. Низка попередніх рекомендацій щодо 
принципів TEI з’явилася в 1990–92 рр.: 1990 (P 1), 
1990 (P 1.1), 1992 (P 2). З 1994 по 2002 рр. їх опуб-
лікували як стандарти для кодування й обміну елек-
тронними текстами – Guidelines for Electronic Text 
Encoding and Interchange: 1994 (P3), 1999 (P3.1), 
2002 (P4), які містять синтаксис (набір SGML або 
XML) і семантику (розмітку структури тексту, що 
визначається низкою тегів й електронним заголо-
вком TEI у документації TEI) [1, c. 424].

У процесі обробці природної мови слід 
постійно враховувати кодування, яке використову-
ють у цьому документі. Розділові знаки та цифри 
можуть вимагати особливого поводження. Часто 
потрібно аналізувати використання символів, що 
передають емоції (сполучення літер або специфіч-
них символів), гіперпосилання, повторювані знаки 
пунктуації (... або ---), розширення файлів й імена 
користувачів, включаючи крапки окремо [5].

TEI, на відміну від інших форматів кодування, 
є специфічною мовою розмітки, яка містить елек-
тронні текстові джерела, інформацію про автора, 
вихідні дані, першоджерела, налаштування руко-
пису й іншу інформацію.

Стандарт TEI створено в 1987 р. та стандар-
тизовано в 1990 р. Це спроба надати найбільш 
вичерпні інструменти для розмітки будь-якого 
тексту; він містить єдину систему, а також збір-
ник керівних принципів і практик. На відміну від 
інших форматів, TEI можна вдосконалити й моди-
фікувати для задоволення конкретних потреб [8].
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Отже, TEI як ініціатива кодування тексту є сві-
товим і мультидисциплінарним стандартом для 
зображення всіх типів текстів із використанням 
найбільш виразної та найменш застарілої схеми 
кодування. Обрана схема кодування текстів має 
відповідати загальній системі TEI. Дотримання 
цієї вказівки перевіряють принципи кодування 
й обмін електронними текстами (Guidelines for 
Electronic Text Encoding and Interchange). Прин-
ципи TEI створено з урахуванням різноманітних 
застосувань і дисциплін, що дозволяє їм обро-
бляти величезні обсяги текстів, будучи при цьому 
максимально узагальненими й адаптованими.

TEI використовують для впорядкування тек-
сту у вигляді «дерева». Весь документ вважа-
ється «кореневим елементом» із певними озна-
ками, такими як розділи, глави, сторінки, абзаци, 
заголовки тощо, що відгалужуються від кореня. 
Саме ця структура дає змогу шукати документ 
TEI й застосовувати таблиці стилів для кращого 
показу для користувача. TEI може бути налашто-
ваним відповідно до потреб проєкту; крім цього, 
включає теги, специфічні для певного жанру – 
драма, поезія, проза.

Для початку роботи з ТЕІ, текст, який вибра-
ний для кодування, має бути перенесеним у тек-
стовий редактор. Найбільш частими способами 
передачі слугують введення тексту вручну та ска-
нування тексту за допомогою оптичного розпіз-
навання тексту. Збереження первинного формату 
тексту та друкарських характеристик сприяє від-
повідному розміщенню тегів TEI. Ці теги можна 
використовувати для визначення розривів, абзаців 
і рядків, а також основних частин тексту, таких 
як заголовки глав або розділів. Теги також можна 
розміщувати навколо друкарських елементів, 
таких як курсив або підкреслений текст, пере-
несення, спеціальні символи, як-от: знак ампер-
санда чи долара, а також альтернативні написання 
й орфографії.

Використання таблиці стилів або іншого 
інструменту перетворення необхідне для візу-
альних презентацій документа, кодованого TEI. 
Іншими словами, документи SGML або XML, зви-
чайно, не призначені для читання «необробле-
ними». Їх можна використовувати з програмним 
забезпеченням, яке зчитує теги як «поля» бази 
даних під час пошуку та як набір інструкцій типо-
графського макета під час показу результатів.

Певний текст можна закодувати у TEI P3 
(SGML), оскільки це описова схема кодування, 
яка дозволяє досліднику пояснювати структуру 
та семантику текстових функцій, які він хоче про-

аналізувати. Наприклад, документ кодується в еле-
мент <TEI.2>, що містить як розділ <teiHeader> 
для метаінформації та частину <text> для фактич-
ного змісту тексту. Заголовок має містити міні-
мальну кількість метаінформації, тоді як сам тек-
стовий вміст кодується в <body> [7]. Усередині 
тексту структурні елементи (заголовок – <head>, 
абзац – <p>, виноска – <note @ place = = foot>), 
а також семантичні ознаки (заголовок – <title>, 
виділення – <emph>, термін – <term>) можуть 
бути повністю вираженими за допомогою зрозу-
мілих назв тегів [7].

Однак зауважимо, що в SGML деякі еле-
менти можуть вживатися без кінцевих тегів 
(<title>, <body>, <p>, <head>), а значення 
атрибутів можуть бути без оточувальних лапок  
(“type = foot”).

Окрім цього, текст також можна закодувати 
в TEI P5 (XML). Остання версія керівних принци-
пів TEI визначає схему описового кодування у фор-
маті XML. Як можна побачити, у TEI P5 є багато 
подібностей із кодуванням TEI P3; наприклад, усі 
структурні та семантичні текстові функції можна 
позначити досить інтуїтивними назвами елемен-
тів. Проте наявні деякі відмінності: у TEI P5 усі 
елементи повинні мати кінцеві теги; у TEI P5 усі 
значення атрибутів повинні бути оточеними лап-
ками; деякі імена основних елементів змінено 
(наприклад, перший елемент будь-якого тексту 
TEI P5 тепер називається <TEI>) [7].

Загалом 88 проєктів були проведені або прово-
дяться відповідно до принципів TEI. Паралельно 
з повною версією принципів TEI, яка визначає 
сотні елементів SGML, широко використовують 
документ TEI Lite, метою якого є надання так 
званого початкового набору елементів SGML для 
кодування тексту користувачем. TEI Lite зосеред-
жує в собі ядро набору тегів TEI, обробляє широ-
кий спектр текстів, дозволяє розробляти нові 
документи для кодування тексту, і, що є найсуттє-
вішим, він компактний і простий у використанні.

Висновки і пропозиції. Отже, ми дослідили 
прикладні аспекти лінгвотехнологій. Зокрема, 
ми виокремили стрижневі початкові етапи генеру-
вання словника: визначення джерельної бази, авто-
матизація процесу відбору, попередня обробка, 
відбір термінів і статистичне ранжування. Ми 
розглянули новітні методи, які покликані авто-
матизувати процес укладання словників, а саме: 
відбір матеріалу для словникових статей. Ми 
наголошуємо на застосуванні інноваційної хмар-
ної платформи TaaS, яка уможливлює витяг даних 
для укладання моно-, бі- та мультилінгвальних  
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термінологічних словників. Токенізація, лемати-
зація та частиномовне розмічування сприяють 
полегшенню відбору матеріалу на етапі його 
попередньої обробки. Як засвідчує чужоземний 
досвід, лексикографи послуговуються числен-
ними засобами, які полегшують їхню працю, 
а отже, сприяють швидкісному розвитку елек-
тронної лексикографії.

Також можемо зробити висновок, що основною 
метою TEI є забезпечення належного обміну тек-
стовою інформацією в електронній формі. Крім 
того, TEI надає спосіб пояснити архітектуру тек-
сту, щоб полегшити його обробку за допомогою 
програмного забезпечення, що працює на різних 
комп’ютерних системах і в різних технічних нала-
штуваннях. Отже, кодування первинних даних 
має бути організованим згідно з ідеєю TEI і пропо-
нує кодування для загальної структури первинних 
даних, типографської розмітки та редакторських 
правок, одиниць рівня абзаців і рівня речень.

Наявність значної кількості несумісних систем 
кодування та збільшення сфери використання елек-
тронних текстів були передумовами для створення 
системи TEI. Стандарт TEI створює відповідну 

рівномірність між загальною концепцією подання 
природної мови та простотою реалізації кодування.  
TEI також пропонує різноманітні методи зобра-
ження лінгвальної та металінгвальної інформації.

Навіть з огляду на поверхневе вивчення основ-
них принципів кодування даних TEI виявляє, що 
будь-який текст природною мовою, який анотова-
ний тегами, визначеними TEI, стає стандартним 
об’єктом ІТ-середовища, здатним до викорис-
тання багатьох складних програм. Оскільки тегу-
вання особливе для тексту, який кодується, доку-
менти TEI є унікальними. Хоча певні теги можуть 
бути однаковими незалежно від джерела, існують 
інші теги, які є ексклюзивними для різних жанрів, 
зокрема таких як драма, поезія чи проза. Також 
розроблено певні шаблони, тобто порожні доку-
менти TEI з основними наборами тегів. Кожен 
шаблон може відрізнятися чітким набором тегів, 
що робить кожен такий документ унікальним. 
Доступні шаблони можна використовувати або 
змінювати відповідно до цілей проєкту. Перспек-
тиву подальших досліджень вбачаємо в залученні 
цих технологій у суміжних дисциплінах: мово-
знавстві, перекладознавстві, літературознавстві.
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Hrytsiv N. M., Babiak S. A., Sofiianyk N. I. APPLIED ASPECTS OF LINGUOTECHNOLOGIES
The article analyses applied aspects of linguotechnologies. In particular, the core linguotechnological 

principles of terminological e-dictionaries creation are considered with reference to the foreign experience 
of computer lexicography, and the review of opportunities for automating the natural language processing is 
suggested. 

From a lexical perspective, the object of scientific interest is due to the increasing need to represent 
the conceptual and terminological apparatus of applied fields. Since the conceptual system is subjected to 
arrangement, critical and extensive analysis, clear-cut delineation, terminological dictionaries serve as main 
means of scientific and technical terminology normalisation. In particular, explanatory translation dictionaries 
serve as a special kind of the terminological ones.
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Therefore, the article identifies basic stages of dictionary generation, such as determining the source 
base, automating the selection process, pre-processing, term selection, and statistical ranking. In addition, 
the latest processes of material pre-processing (e. g. tokenisation, lemmatisation, POS-tagging) are singled 
out, and advanced solutions for automating the terminological data extraction (e. g. an innovative cloud 
platform TaaS) are considered. 

Apart from lexicographic perspectives, applied aspects of linguotechnologies have the potential for 
processing not individual lexemes, but entire text arrays. It is known that over the past two centuries, mankind 
has effectively used the automation of numerous tasks using mechanical and electrical technologies. With 
that in mind, the article also considers the problem of automating the natural language processing, namely 
the encoding of texts using the TEI (Text Encoding Initiative). In addition, the general description of TEI as 
an international community of natural language researchers is presented.

Since the problems of natural language processing are far from unambiguous, their study is of great 
scientific interest. The article also provides a generalised description of the principles of the TEI system. 
Considerable attention is paid to the review of different sets of markup, namely TEI P3 and TEI P5, their 
common and distinctive features to describe the structure, appearance and content of the text.

Key words: applied linguistics, natural language, tokenisation, lemmatisation, markup, terminology 
database, linguotechnologies, TEI standard, text encoding initiative, tag.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТМОДЕРНИЗМА  
П. МОДИАНО

У статті було зроблено спробу дослідження характерних особливостей постмодернізму 
П. Модіано. Гра і елементи прихованого детектива є одними з центральних ознак творчості 
французького письменника П. Модіано. У творах П. Модіано реальні події супроводжуються 
переходами з однієї епохи в іншу. Реальний світ легко перетворюється на світ віртуальний. 
У багатьох творах ідеал любові далекий від досконалості і від свого втілення. Кожна подія 
в творах П. Модіано має своє логічне продовження. Характерними особливостями постмо-
дернізму в його творах є непередбачені збіги, фатальні випадковості, тимчасові нестиковки, 
аналогії, антиномії і т.п. У цьому і полягає парадоксальність мислення письменника.

Європейський постмодернізм – явище неординарне і неоднозначне. Такий напрям має деякі 
відмінні риси у французькому романі другої половини XX століття. Тут збережені залишки 
естетичних цінностей. У творчості Модіано це, зокрема, проявляється в тому, що він не 
проповідує абсурдність людського існування перед лицем сучасного апокаліпсису. Він також 
не звертається до примату хаосу та повної беззмістовності буття. Водночас у повістях 
і романах П. Модіано все ж є елементи містичних сторін філософії постмодернізму. Відзна-
чимо, що в творах розглядаються закономірності людського існування, які наклали помітний 
відбиток на погляди європейських письменників. Твори постмодернізму є художньою пере-
робкою дійсності, які максимально наближені до умов сучасності. Розтин цих закономірнос-
тей, безумовно, має вагоме значення.

П. Модіано створює у своїх творах зазвичай ситуації-фантасмагорії. В цілому і загаль-
ному це входить у рамки парадоксального світобачення європейських письменників-постмо-
дерністів. Така ситуація певним чином впливає на духовно-моральну атмосферу особистості. 
Модіано вдається до ігрових і фантасмагоричних форм, коли герої твору «ховаються» від 
найбільш гострих і болючих проблем. Іншими словами, Модіано пропонує читачеві завуальо-
вану дійсність в ігрових або символічних формах.

Якщо в повістях і романах П. Модіано 1970–1980-х років герої були зайняті пошуками 
родових коренів, втрата яких була для них рівносильна втраченому світу загалом, то героїні 
«Незнайомок» цим не переймаються зовсім. Відзначимо також, що більшість персонажів 
більш ранньої творчості П. Модіано – це люди в минулому самодостатні, але з різних причин – 
суб’єктивних або об’єктивних – у житті розчаровані і, як наслідок, загублені в часі. Специфічна 
структура циклу відрізняється тим, що в ньому немає розділів, поділів на глави, розповідь іде 
одним суцільним текстом. Їх об’єднує стрижнева думка про пошук роботи або щастя в особис-
тому житті. І фінал у них однотипний: поставлені героїнями мета і завдання не реалізуються.

Ключові слова: постмодернізм, проблематика, творчість, французька література, 
П. Модіано.

Постановка проблемы. Радикальные сдвиги 
в творческой самореализации видных европей-
ских писателей, изменение стилевого спектра 
современной культуры симптоматично вызывают 
к жизни попытки нового теоретического осмыс-
ления происходящих событий. В этом смысле 

творчество известного французского писателя 
П. Модиано представляет особый интерес. 
В постмодернистских произведениях П. Модиано 
наблюдается своеобразный синтез ироничного 
и серьёзного, ответственного отношения к таким 
негативным проявлениям чувств, как равнодушие 
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и эгоизм. Эти элементы присущи произведениям 
многих современных европейских писателей-
постмодернистов.

Постановка задания. Обычно игровые спле-
тения используются как своеобразное средство 
познания или субъективного отношения к дей-
ствительности. Этим отличаются многие произве-
дения Дж. Фаулза, У. Эко, Х. Борхеса, Ж. Аметты, 
Ж. Руара и других. Однако игровое начало в пове-
стях П. Модиано имеет свои ярко выраженные 
особенности. Остановимся на цикле из трёх пове-
стей под названием «Незнакомки», где чувству-
ется тесная связь между игрой и парадоксами 
мышления автора.

Изложение основного материала. В насто-
ящем цикле повестей детективная пружина про-
должает раскручиваться как бы извне. Каждая 
из молодых женщин в трёх частях рассказывает 
о каком-либо значимом (по их предположениям) 
отрезке из собственной жизни. Но при этом до 
самого конца повествования читатель не знает, 
кто же в действительности перед ними, как зовут 
этих женщин, была ли у них хоть какая-то либо 
личностная, либо общественно полезная деятель-
ность раньше? Каждая из частей носит вполне 
самостоятельный характер, так как одна история 
не похожа на другую. Но это повести-трилогии, 
по мысли самого писателя. Поэтому все три текста 
очень похожи на отдельные и своего рода «свиде-
тельские показания». Но и они отличаются от тех 
показаний, которые были использованы Модиано 
в более ранних сочинениях.

Так, кто бы ни рассказывал собственные исто-
рии в «Утраченном мире», «Маленьком чуде» 
или других произведениях, всё равно приводятся 
имена ищущих героев либо тех, кого нашли. 
Они могли быть окутаны тайной, но существуют 
в реальности. В «Незнакомках» же Модиано 
«забывает» указать фамилии, имена, инициалы 
девушек. Их иногда допрашивают, но они словно 
растворяются в сознании автора и читателей. Вот 
так «Незнакомки» превращаются в своеобразную 
вариацию на тему о размытости былых воспоми-
наний. Раньше прошлое воскрешалось в памяти 
героев; теперь от воспоминаний не остаётся 
и следа. Все три повести – без начала и конца. 
Повествование можно начинать с любой точки, 
и оно останется понятным в любом фрагменте 
текста. Хотим предупредить: это вовсе не прини-
жение значения данных повестей; такая компози-
ция полностью отвечает замыслу писателя.

Единственное, что, по нашему предположе-
нию, роднит «Незнакомки» с вышеназванными 

сочинениями Патрика Модиано, это общая 
мистико-аллегорическая атмосфера, пронизыва-
ющая их. Лишь с небольшой разницей. А именно 
ранее в «Улице Тёмных лавок», «Утраченном 
мире», «Августовских воскресеньях», «Смягче-
нии приговора» и т.д. это были герои-призраки 
в их постмодернистском истолковании, когда 
физическое лицо словно исчезает в дымке, как 
бы расплывается, превращаясь в условно мисти-
ческую фигуру. В «Незнакомках» же показаны 
всё же не фантомы, а три вполне реальных дей-
ствующих женских персонажа. Правда, они тоже 
отчасти безлики, но всё же их поиски самих себя 
подпитываются земными желаниями. (Например, 
здесь нет погони за автомобилем без шофёра, 
как это было в «Утраченном мире» с умершим 
Майо или аналогичных приключений, описанных 
в «Маленьком чуде»).

Тогда спрашивается: в чём мистика «Незна-
комок»? Видимо, в том, что Модиано оставляет 
открытым вопрос о голосах девушек, исходя-
щих с разных сторон. Мастер полифонии, автор 
в лице женщин находит таких героинь, голоса 
которых как бы растворятся в общем хоре. В част-
ности, в небольших синтаксических периодах 
«Незнакомок» иногда сопряжены голоса несколь-
ких лиц одновременно. Они то приближаются 
к голосу автора, то отдаляются от него, звуча при-
глушённо. И читатель порою теряется, а чей же 
тогда, в сущности, мы слышим голос: девушки-
рассказчицы или автора? Интересно, что извест-
ные русские критики А. Генис и П. Вайль такое 
слияние нескольких голосов в современных про-
изведениях называют «дополнением к полифо-
нии» и, в отличие от целого ряда реалистических 
сочинений, предлагают именовать данное явление 
«постмодернистским нулевым градусом письма» 
[1, c. 77]. Под этой формулировкой критики 
понимают отсутствие маркированной оценки 
и потенциальный переход от традиционных ролей 
автора-«учителя», «наставника» к героям – «рав-
нодушным летописцам».

Эта позиция не должна удивлять, потому что 
неореализм или постмодерн не отличаются стро-
гой концепту альной целостностью и предельной 
точностью. И потому не случайно, на наш взгляд, 
в упомянутом интервью корреспондент журнала 
“Le Bulletin Gallimard” спросил Модиано: «Вы 
ясно пишите в стиле современного постмодерна, 
и потому в ваших «Незнакомках» крайне трудно, 
по моему мнению, увязать каждую из историй 
молодых женщин с их дальнейшими судьбами. 
Нить повествования, – продолжает собеседник 
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Модиано, – чуть ли не беспрестанно прерывается, 
и далее следуют фрагменты, словно отколовши-
еся куски льдин, а девушки, в свою очередь, обре-
чены вечно скитаться по волнам чужой памяти. 
И на это замечание автор ответил: «Да, действи-
тельно, в моей повести-трилогии можно воочию 
наблюдать, словно временами появляется пелена 
сомнамбулических грёз, но они тут же, под расска-
зами девушек, рвутся. И тогда читателям приот-
крывается жестокая действительность, нашедшая 
своё художественное выражение в неожиданных 
арестах и убийствах. Но это, понятно, не девичьи 
фантазии, а реальные мечты, только обернувши-
еся по ходу повестей кошмарами реальности, или 
же реальностью, напомнившей о себе героиням-
мечтательницам» [2, c. 5–6].

В этой формулировке вырисовывается миро-
воззрение современного Модиано. В самом деле, 
задумаемся, чего же больше оказалось в этом 
цикле: мистики или реальности? В «Незнакомках» 
преобладает реальность. Но это такая жестокая 
реальность, с которой прямо и непосредственно 
сталкиваются грезящие девушки. Ведь у них нет 
никакого практического, рабочего и жизненного 
опыта, все трое только мечтают найти себе дело, 
как они выражаются «себе по силам», но девичьи 
грёзы не всегда совпадают с реальностью.

Поэтому во всех трёх частях этого цикла 
поиски сопровождаются такой символической 
деталью, как сон. Вернее, героини не спят, но 
ходят, передвигаются по местам, что-то обдумы-
вают, решают для себя, словно во сне. А когда 
они пробуждаются, то оказываются перед лицом 
опасности и той самой жестокой реальности. 
Вспоминая собственное выражение автора, 
«сомнамбулическая пелена грёз» с них неожи-
данно (только в финале трёх повестей) спадает 
и оказывается, что девушки принадлежат уже не 
настоящему, а «страшному прошлому», обрета-
ющему черты то сновидений, то фантазий. И как 
же это прошлое, взятое самим Модиано в одной 
из повестей в кавычки, напоминает нам «про-
клятое прошлое» «Утраченного мира» и других 
ранних произведений.

Итак, перед нами три повести, объединённые 
автором в единое целое. Отметим общие черты, 
характеризующие цикл. Во-первых, повести не 
имеют названия, а только входят в настоящий 
цикл. Во-вторых, все героини здесь безымянные 
вовсе не случайно; тем самым автор еще раз под-
чёркивает их типичность, общность желаний 
и устремлений молодых людей во Франции уже 
в наши дни.

Под названием «Незнакомки» Модиано под-
разумевает анонимность, неопознанность. Но 
никакой мистики или фантастики в позднем твор-
честве Модиано более не наблюдается. Все геро-
ини – вполне реальные девушки с земными стра-
стями, наклонностями, мечтами и убеждениями. 
Героини ищут любви или работу, но желаемого 
результата не достигают. Хотелось бы отметить, 
что все три повести, начинающиеся как аван-
тюрно-приключенческие, с выраженным белле-
тристическим сюжетом, завершаются в рамках 
другого сюжета – детективного. Более того, ока-
зывается, по идее Модиано, поведение неопоз-
нанного субъекта может неожиданно приобретать 
драматический и даже зловещий оттенок.

По нашему мнению, общность этих повестей 
скреплена сквозной идеей поиска не родных, 
близких, утраченных кровных связей, а самих 
себя. Ради воплощения мечты девушки готовы 
пожертвовать многим в своей жизни. Также необ-
ходимо отметить, что с течением времени они 
модифицировались. В «Незнакомках» аноним-
ность названий, безымянность героинь, пара-
доксы далёкой и недосягаемой мечты, наконец, 
жанровые метаморфозы становятся новыми сла-
гаемыми оригинальных авторских экспериментов 
с чертами характера юных героинь.

В «Незнакомках», особенно во второй пове-
сти, вся ненависть обрушивается на мать, «жен-
щину мужеподобную, скаредную, жестокую, 
которую никогда не интересовала её родная дочь» 
[2, c. 162]. Отмеченное отражается во всех трёх 
повестях. В первой повести девушка задаётся 
единственным самым важным для неё в жизни 
вопросом: с чего начать поиск самой себя, работы, 
своего будущего «места под солнцем»? Главную 
героиню первой повести характеризует внутрен-
няя надломленность, опустошённость души, 
приводящая в конечном итоге к апатии. Она не 
осознаёт, что ответственность является своео-
бразной платой за возможность выбирать. В сущ-
ности, и выбор жизненных путей у неё невелик, 
но даже и в них она теряется. Свободу выбора она 
понимает исключительно как личностную, осво-
бождающую от любых потребностей. Автором 
выведен тип человека, впервые сталкивающегося 
с трудностями, но крайне слабо при этом ориен-
тирующегося в текущей обстановке. Вот по какой 
причине люди, с которыми девушка общалась, 
неизбежно вызывали у неё робость. Кроме того, 
она замечала, что женщины, которые её окружали, 
были красивее неё, а мужчины – умнее. Затерян-
ная среди чужих, кажущихся ей выше по своим 
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должностным статусам, она в испуге спрашивает 
себя: «Где оно – вообще – моё место?» [2, c. 151].

Первая повесть в отношении главного дей-
ствующего лица оставляет, на наш взгляд, двой-
ственное впечатление. С одной стороны, героиню 
можно пожалеть, потому что, как даёт нам понять 
автор, в жизни ей не повезло. Честная по харак-
теру, открытая душой, немного наивная, в под-
ростковом возрасте пыталась учиться, но вскоре 
поняла, что одной лишь учёбой необходимых для 
счастья денег не заработаешь. С другой стороны, 
есть ряд факторов, учитывая которые, в дальней-
шем опровергается эта точка зрения.

Используя свои внешние данные, героиня стре-
мится стать манекенщицей. Но и на этом весьма 
проблематичном для молодых особ поприще её 
ждёт неудача, так как у неё не было ни призва-
ния, ни опыта для этой работы. По своей наи-
вности девушка полагает, что «выгодно устро-
иться» в провинции, словно в «тихой гавани» 
значительно проще, чем в столице Франции. Но 
она ошибается, истинный талант востребован 
везде и повсюду, вне зависимости от географиче-
ского региона. Талант, которым она, не обладает 
в достаточной степени. Наконец, окончательно 
разуверившись в лионской жизни, она с помо-
щью своей давней знакомой Мирей Максимофф 
отправляется на «поиски счастья» в Париж.

Таким образом, на первый взгляд, читатель 
может только посочувствовать героине. Однако 
вскоре выясняется, что во многих своих бедах 
виновата она сама, её неразборчивость и мер-
кантильность. Первая часть повести носит не 
столько собственно историко-философский, 
сколько авантюрный и в большей степени белле-
тристический характер. Художественный ракурс 
повествования резко меняется. Модиано впервые 
предпринята попытка уравновесить неудачно 
сложившуюся жизнь стремлением что-либо в ней 
поменять, переиначить. Однако менять необхо-
димо тоже с умом, а не по первому эмоциональ-
ному порыву души.

Остроумный замысел вполне вырисовыва-
ется в духе творчества зрелого Модиано. С каж-
дым сюжетным поворотом всё чаще ощущается 
пустота новой столичной жизни. Героиня захо-
дит в большую гостиную, предназначенную для 
встречи гостей или разного рода увеселитель-
ных мероприятий. Но оказывается, что в этой 
гостиной «девушка себя чувствовала явно не на 
своём месте, в пустой, глухой комнате» [2, c. 149]. 
Далее, «в другой и тоже очень просторной ком-
нате-салоне все углы затянуты были паутиной» 

[2, c. 150]. Когда героиня в целях убить время 
встречается с респектабельным мужчиной –  
Ги Венсаном, то также ощущает внутреннюю 
пустоту и враждебную ауру, исходящую от него 
[2, c. 153]. Но девушка не бунтует, не думает о 
том, чтобы восстать против такого пустопорож-
него образа жизни, а продолжает, словно по инер-
ции, встречаться с нелюбимым человеком сомни-
тельной репутации («Позже она узнала, что Ги 
Венсан её обманывал; это было его не настоящее 
имя) [2, c. 151].

В бесконечных лабиринтах блужданий героини 
всё чаще проскальзывают базисные установки 
одного из ответвлений европейского постмодер-
низма – экзистенциализма. На страницах пове-
сти так и мелькают слова – страх, скука, пустые 
надежды, тревога, разочарование, печаль, 
смерть. Очень много недосказанности или таких 
константных понятий, как горечь утрат, угаса-
ние надежды и мечты, роковое ожидание, слу-
чайное стечение обстоятельств, потеря родных 
корней, массовая разочарованность в прежних 
идеалах и т.п. Они, безусловно, играют осново-
полагающую роль в постмодернистском произ-
ведении. Более того, даже природа выступает 
в качестве одушевлённого существа. Она словно 
плачет по даром потраченному героиней времени. 
Повсеместно идёт дождь: холодно, тоскливо, 
сыро и дождливо в Лионе, Париже, Булонском 
лесу и т.д. Как и явления природы и острый глаз 
писателя, который подмечает то, что скрыто под 
покровом традиционной французской благопри-
стойности. Лоск внешней жизни, сопровождаю-
щийся то притчевым характером повествования, 
то тонкой иронией или гротеском. И Модиано уже 
не защищает «незнакомку».

Первоначально создается впечатление о 
девушке-жертве, которой якобы по молодости 
и наивности не везёт в жизни, постепенно отноше-
ние сменяется образом недальновидной героини. 
Героине не составляло труда порвать все любов-
ные связи и пустые похождения с Ги Венсаном, 
так как никаких реальных обязательств молодые 
люди не себя и не брали. Но преобладает желание 
получить от такой жизни максимум удовольствий. 
Потому закономерен и финал, когда при загадоч-
ных обстоятельствах она теряет своего любимого. 
Спасает её только положение «неопознанной» 
личности.

Вторая повесть по большей части носит авто-
биографический характер. Полагаем, что и в этом 
случае целесообразно отметить, что вкладывал 
Модиано в этот жанр. Поразительная способность 
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героя-рассказчика вспоминать в книге о том, чего 
никогда он сам не видел, да и не мог видеть, – 
«прошло несколько тех лет, которые столь много 
для меня значили, – признаётся автор, – хотя они 
моему рождению и не предшествовали» [3, с. 5]. 
Во второй части «Незнакомок» мы наблюдаем 
иное отношение к автобиографии действующих 
лиц в целом. Героиня второй повести «предельно 
честно и откровенно» рассказывает о своей недав-
ней прошлой жизни.

Выясняется, что детство и ранняя юность геро-
ини были очень тяжелыми, жизнь почти беспрос-
ветной. Отца она практически не знала, а мать 
оставила только тяжёлый след. «Она была суро-
вой и вспыльчивой женщиной, к тому же лишён-
ной начисто любых сантиментов» [2, c. 161].  
«По полной хлебнув горькую жизнь с нерадивой 
матерью», она оставляет Анси и, как и героиня 
первой повести, переезжает в Париж. Однако на 
этом формальные совпадения в двух повестях 
фактически заканчиваются. Лейтмотивом первых 
страниц второй повести являются несостоявши-
еся родители второй героини. Мать не испыты-
вала чувств ни к мужу, ни к ребёнку. Далее, с такой 
же открытой натуралистичностью, как детство 
и отрочество, героиня описывает своё нелёгкое 
пребывание в школе «Святой Анны», где, как 
и в родной семье, господствовали карьеризм, хан-
жество, выдаваемые за соблюдение основ мораль-
ного поведения. Понятно, что П. Модиано если 
открыто и не порицает, то высмеивает эти нормы 
и правила.

Отметим, что в этой повести впервые остро 
поставлены социальные проблемы. Во второй 
повести заострено ранее только намечавшееся 
в творчестве Модиано классовое расслоение сил. 
По окончании школы «Святой Анны» девушка 
отчасти восполнила тяготы прежней жизни пре-
быванием у тётушки на богатейшей вилле «Верье 
дю Лак». Но там героиня столкнулась с новыми 
неприятностями. Ровесники почти не загова-
ривали с ней по причине, как считает писатель, 
«классовой дистанции». Они были детьми обе-
спеченных французских аристократов, и из одной 
неблагополучной ситуации незнакомка попадает 
в другую, не менее болезненную.

Модиано таким образом структурирует текст 
«Незнакомок», что в каждой из повестей есть 
своя «тайна», которую и предлагает рассекре-
тить «образцовый автор» образцовому читателю. 
Например, в первой повести приключения «нео-
познанной безымянной молоденькой блондинки» 
завершаются загадочным происшествием – таин-

ственной пропажей её друга Ги. И сама девушка 
неожиданно ловит себя на мысли, что «чуть было 
не стала той неопознанной, которых нередко 
вылавливают в Сене, у берегов Парижа» [3, c. 161]. 
А во второй повести происходит убийство, когда 
героиня во избежание страха изнасилования или 
же по неведению застрелила одного из своих слу-
чайных попутчиков.

Хотелось бы отметить, что между первой 
и второй повестями этого цикла определённая 
разница. В первой героиня пытается обрести себя, 
«выйдя за границы неопознанной девушки»; во 
второй идёт борьба за «Великую любовь», цель 
которой также недостижима. Но показательно 
стремление второй героини к этой любви. Как 
нам представляется, здесь имеется несколько при-
чин, подтолкнувших её к поиску любовного иде-
ала. Во-первых, П. Модиано не конкретизирует, 
как в душе ещё маленького ребенка зреет протест 
против деспотичной матери-ханжи. Несмотря на 
вышеуказанное введение социальной проблемы, 
из забитого центрального героя не вырастает 
фигура женщины-бунтаря, решительно порываю-
щего с семейством. Вместе с тем вторая героиня 
всё же находит в себе силы после школы «Святой 
Анны» ворваться в новую жизнь, хотя и совер-
шенно неизведанную, грозящую серьёзными пре-
пятствиями. Но грядущие опасности отнюдь не 
останавливают девушку в борьбе за поруганное 
человеческое достоинство. Объективно рассуж-
дая, мы видим, как единичный факт неприязни 
к матери вскоре по-толстовски превращается 
в битву юного поколения против мира жестоко-
сти, подлости и наживы. Героиня осознаёт, что 
в образе матери выведено если не исчадие ада, то, 
по крайней мере, абсолютно равнодушное к детям 
существо.

Однако если данное обстоятельство морально 
оправдывает стремления второй героини, то 
последующий поиск Великой любви при сохра-
няемом идеале имеет свои негативные послед-
ствия. Итак, во-вторых, в этой повести настоя-
щий идеал, по Модиано, недостижим. Писатель 
показывает, что среди определённой части наци-
ональной молодёжи поначалу могут возникнуть 
неожиданные и страстные любовные порывы. 
Так что зарождающееся светлое чувство, безус-
ловно, существует, но опирается оно на слишком 
зыбкую почву. Гармония существует только на 
начальном этапе развития любовных отношений 
между молодыми людьми, и держится она на зыб-
кой основе. По мере углубления конфликта посте-
пенно выясняется, что истинные чувства для них 
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закрыты, словно зашторены беспечным прожига-
нием молодости.

Так первоначальные страстные любовные 
порывы почти незаметно для самих действующих 
лиц плавно перетекают в стадию взаимной «чело-
веческой глухоты», не позволяющей расслышать 
друг друга, отозваться. Очень много в этой пове-
сти любовных встреч, которые по сути дела не 
заканчиваются удовлетворительным результатом. 
По ходу повествования порою возникает некий 
пограничный момент, когда чистое и откровенное 
взаимное общение прерывается, только начав-
шись. Незнакомка в мечтах и надеждах тянется 
к настоящей любви, но на этом пути её вскоре 
поджидают серьёзные потери нравственного 
характера. Отсутствие взаимопонимания препят-
ствует дальнейшему развитию любовных отно-
шений. Вот почему поиск Великой любви для вто-
рой героини так и не состоялся. В обоих случаях 
идеал любви далёк как от совершенства, так и от 
своего воплощения. С горькой иронией незна-
комка из второй повести признаётся себе в том, 
что Великой любви, к которой она стремится, 
не существует. Во всяком случае, для неё самой. 
Однако мы уже имели возможность на примере 
повести «Утраченный мир» подтвердить, что пес-
симистом в буквальном смысле слова Модиано 
нельзя назвать.

И, наконец, обратимся к третьей, заключитель-
ной, повести данного цикла, она самая малая по 
объёму. Хотя в ней сохраняется та же ключевая 
идея – приключения юных девушек, фабула здесь 
совсем иная. Похождения безымянной героини 
связаны с крайне мучительным поиском работы. 
Модиано высказывает мысль: к каким нежела-
тельным последствиям может привести безделье, 
бесконечно праздное времяпровождение, бес-
цельное передвижение по городу. И далее кон-
кретизирует: к апатии, инфантилизму, безразли-
чию ко всему окружающему, пустым шатаниям. 

И героиня, нигде не находя для себя важной точки 
приложения сил, общественно полезной деятель-
ности (здесь чувствуется положительное влияние 
классической французской литературы второй 
половины XX столетия, создаваемой по методу 
критического реализма), сама признаётся в этом. 
«Без работы, да и вообще любой практической 
деятельности – только извечное страдание и от 
одиночества» [2, c. 182].

В заключительной части повести Модиано 
совершает такой сюжетный поворот, который 
с учётом всего вышеизложенного, никогда ранее 
не был свойственен его мировоззрению. Автор 
целенаправленно приводит героиню сначала 
к острой необходимости утолить своеобразный 
«информационный голод», к обычному людскому 
общению («с кем-нибудь ей хоть словом пере-
молвиться») [2, c. 192], а затем к религии. На 
её пути встречается предводитель религиозной 
секты – преподаватель философии Мишель Керу-
редан. Далее героиня начинает читать книги по 
религии, знакомится с группой сектантов. Развёр-
нутой программы по этому вопросу Модиано нам 
не оставляет, но, по всей вероятности, вряд ли он 
имел в виду нелегально функционирующие секты 
в современной Франции. Во всяком случае ано-
нимная героиня, находясь на попечении членов 
описанной автором религиозной секты, находит 
долгожданный покой и мирское умиротворение» 
[4, c. 203].

Выводы. Таким образом, все три персонажа 
повести «Незнакомки» –юные девушки, занятые 
поисками работы, своеобразного «места под солн-
цем, но тщетно пытающиеся самоутвердиться. 
Тем самым и вектор художественного исследова-
ния личности героинь направлен в иную сторону: 
игру с характерами, проявляющуюся главным 
образом, в превратностях судьбы. Но финал во 
всех повестях однотипный: поставленные герои-
нями цели и задачи не реализуются.
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Asadzade Rasim Farhad. CHARACTERISTIC FEATURES OF POSTMODERNISM  
BY P. MODIANO

The article attempts to study the characteristic features of P. Modiano’s postmodernism. The game 
and the elements of the hidden detective are one of the central features of the work of the French writer 
P. Modiano. In the works of P. Modiano, real events are accompanied by transitions from one era to another. 
The real world easily turns into a virtual world. In many works, the ideal of love is far from perfect and from 
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its embodiment. Each event in the works of P. Modiano has its logical continuation. The characteristic features 
of postmodernism in his works are unforeseen coincidences, fatal accidents, temporary inconsistencies, 
analogies, antinomies, etc. This is the paradox of the writer’s thinking.

European postmodernism is an extraordinary and ambiguous phenomenon. This trend has some distinctive 
features in the French novel of the second half of the XX century. The remains of aesthetic values are preserved 
here. In Modiano’s work, this is particularly evident in the fact that he does not preach the absurdity of human 
existence in the face of the modern apocalypse. Nor does he address the primacy of chaos and the utter emptiness 
of being. At the same time, in the novels and novels of P. Modiano, there are still elements of the mystical 
aspects of the philosophy of postmodernism. It should be noted that the works consider the laws of human 
existence, which have left a noticeable imprint on the views of European writers. The works of postmodernism 
are an artistic reworking of reality, which are as close as possible to the conditions of modernity. Uncovering 
these patterns is certainly important.

P. Modiano creates in his works, usually, situations-phantasmagoria. In general, this is within the framework 
of the paradoxical worldview of European postmodern writers. This situation has a certain effect on 
the spiritual and moral atmosphere of the individual. Modiano resorts to playful and phantasmagoric forms, 
when the characters of the work “hide” from the most acute and painful problems. In other words, Modiano 
offers the reader a veiled reality in playful or symbolic forms.

If in the novels of P. Modiano of the 1970s and 1980s, the heroes were busy searching for ancestral roots, 
the loss of which was for them equivalent to the lost world as a whole, then the heroines of “Strangers” are not 
concerned at all. It should also be noted that most of the characters of P. Modiano’s earlier work are people 
who were self-sufficient in the past, but for various reasons – subjective or objective – they were disappointed 
in life and, as a result, lost in time. The specific structure of the cycle differs in that there are no sections, 
divisions into chapters, the narrative is one continuous text. They are united by the core idea of finding work or 
happiness in their personal lives. And they have the same ending: the goals and objectives set by the heroines 
are not implemented.

Key words: postmodernism, problematics, creativity, French literature, P. Modiano.



Том 32 (71) № 4 Ч. 2 2021182

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

УДК 821.161.2Шевч.09 
DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.4-2/30

Бондарєва Н. О.
Інститут філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА ПОСТАТІ ТА ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
В НЕКРОЛОГІЧНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ

Багатоаспектне вивчення рецепції постаті та творчості Т. Шевченка – одне з актуаль-
них завдань сучасного шевченкознавства в останні роки, чому в різний час приділялося чимало 
уваги. Однак охоплено далеко не всі моменти в цьому складному і тривалому процесі. Таким 
не досить вивченим сегментом залишаються перші відгуки на Шевченкову смерть, у яких від-
бито синхронну реакцію на цю сумну подію, зафіксовано стислі узагальнені оцінки постаті 
поета. Некрологічні згадки насправді заслуговують на докладне студіювання в широкому 
контексті дослідження рецепції Т. Шевченка, однак в українському літературознавстві ще 
відчутно бракує конкретного розгляду безпосередніх відгуків, текстуального їх аналізу для 
переконливих узагальнень щодо реакції громадськості на відхід Т. Шевченка. До важливих 
завдань належить осмислення некрологічних повідомлень про Т. Шевченка як певної цілості, 
свого роду єдиного тексту з різними акцентами й інтонаційними нюансами з метою вияв-
лення тих рис та особливостей у постаті та творчості поета, які сучасники його смерті 
вважали показовими і цінними.

У всіх некрологах висловлено глибоку скорботу щодо передчасної смерті Т. Шевченка.  
Ім’я поета на той час уже було широко знаним серед поціновувачів красного письменства 
українською мовою і популярним поміж простих українців, що відзначено майже в усіх пові-
домленнях. Автори некрологів розглядали українську літературу як, хоч і споріднену за духом 
із російською, проте як цілком окреме письменство, ознайомлення з яким потребує наявності 
майстерних перекладів.

Більшість дописувачів скористалися автобіографічним листом Т. Шевченка до редактора 
журналу «Народное чтение» і спомином О. Лазаревського, щоб нагадати основні віхи поето-
вого життя. У багатьох повідомленнях наголошено великий талант Т. Шевченка, його зна-
чущість для слов’янського світу, із чим не погодився хіба що П. Вейнберг із журналу «Век», 
чиї слова викликали публічний осуд серед співробітників кількох інших видань.

Ключові слова: некролог, смерть, значущість творчості, автобіографія, журнал, газета.

Постановка проблеми. Одним з актуальних 
завдань сучасного шевченкознавства в останні 
роки стало багатоаспектне вивчення рецепції 
постаті та творчості Т. Шевченка, чому в різ-
ний час приділялося чимало уваги. Однак варто 
визнати, що охоплено далеко не всі моменти 
в цьому складному і тривалому процесі.

Таким не досить вивченим сегментом залиша-
ються перші відгуки на Шевченкову смерть, у яких 
відбито синхронну реакцію на цю сумну подію, 
зафіксовано стислі узагальнені оцінки постаті 
поета. Некрологічні згадки насправді заслугову-
ють на докладне студіювання в широкому контек-
сті дослідження рецепції Т. Шевченка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До некрологів науковці зверталися переважно 
принагідно. Відносно більше місця їм приділено 
хіба що в розлогій передмові Григорія Грабовича 
«Посмертна рецепція Шевченка: перший етап 

(1861 р.)» до другого тому зведення матеріалів 
«Тарас Шевченко у критиці», який хронологічно 
відкривається повідомленнями про смерть поета. 
На переконання американського професора, сам 
факт негайного відгуку чільних газет Російської 
імперії свідчить, що усвідомлення вагомості цієї 
події було загальним. Серед найперших дописів 
Г. Грабович виокремлює некролог Олександра 
Лазаревського «Последний день жизни Т. Г. Шев-
ченко», надрукований 28 лютого 1861 р. в газеті 
«Северная пчела»: «Він вражає водночас інфор-
маційною насиченістю й оперативністю: напи-
саний швидко й наживо – і з виїмково глибоким 
пієтетом та відчуттям обов’язку перед небіж-
чиком, цей некролог за своїм змістом не міг  
(як це заведено в сучасній журналістиці) бути під-
готовленим заздалегідь, бо ж деталізує останні 
моменти поетового життя. Він, власне, уна-
очнює самий процес канонізації Шевченка: все,  
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що стосується поета, у щонайменших дета-
лях – так цей допис підказує – заслуговує глибин-
ної уваги, адже ми є свідками чогось неповторного 
і вкрай важливого для колективу. Великою мірою 
некролог ініціює і передбачає процес шанобли-
вого фіксування пам’яті про Шевченка і ретель-
ного збирання всієї його спадщини» [2, с. xix]. 
Дослідник наголошує на тому, що ці перші україн-
ські відгуки засвідчують усвідомлення глибини 
тієї втрати, якої зазнали українська література, 
культура і спільнота взагалі [2, с. xix]. Водночас 
в українському літературознавстві відчутно бра-
кує конкретного розгляду безпосередніх відгуків, 
текстуального їх аналізу для переконливих уза-
гальнень щодо реакції громадськості на відхід 
Т. Шевченка.

Постановка завдання. Важливим завданням 
уважаємо осмислення некрологічних повідом-
лень про Т. Шевченка як певної цілості, свого 
роду єдиного тексту з різними акцентами й інто-
наційними нюансуваннями з метою виявлення 
тих рис і особливостей у постаті та творчості 
Т. Шевченка, які сучасники його смерті вважали 
показовими і цінними.

Виклад основного матеріалу. Перші пові-
домлення були зі зрозумілих причин вкрай 
лапідарними і суто інформативними. «Санкт-
Петербургские ведомости» 28 лютого повідо-
мляли: «В ночь с 25-го на 26-го февраля скончался 
в Петербурге известный малороссийский поэт 
и художник Тарас Григорьевич Шевченко. Отпе-
вание назначено сегодня, 28-го февраля, в церкви 
Академии художеств» [2, c. 1]. Для російської 
газети диференційною ознакою тут виступає наці-
ональна належність Т. Шевченка – поет і художник 
український, тобто вже тоді газетярам не спадало 
на думку вписувати його в загальноросійський 
культурний контекст. Того ж дня відповідне спові-
щення вмістила газета «Московские ведомости», 
звідки 1 березня його передрукував «Московский 
курьер»: «О. М. Бодянский сообщил нам получен-
ное им из Петербурга 26-го февраля телеграфное 
известие о кончине Т. Г. Шевченка, последовав-
шей в воскресенье утром. Погребение, присоеди-
няет телеграмма, назначено во вторник. В лице 
Т. Г. Шевченка малороссийская литература лиши-
лась одного из своих даровитейших поэтов, произ-
ведения которого известны и большинству нашей 
публики по переводам, появлявшимся в разных 
русских журналах» [2, с. 3]. Тут теж важливо заува-
жити відповідний смисловий акцент – втрата саме 
української літератури, для якої постать Т. Шев-
ченка – визначальна. Прикметно, що журналіст 

згадує широку популярність поета серед росій-
ських читачів завдяки перекладам. Як нагадує 
коментатор Михайло Назаренко, у 1856–1860 рр. 
переклади поезій Т. Шевченка друковано в жур-
налах «Библиотека для чтения», «Народное чте-
ние», «Русское слово», «Светоч», «Семейный 
круг», «Современник» [2, с. 572]. Тобто, на від-
міну від часів Віссаріона Бєлінського, критики не 
вдають, що Шевченкова поезія доступна росіянам 
мовою оригіналу. Це стало важливим кроком упе-
ред в усвідомленні окремішності двох літератур.

Скорботне повідомлення з’явилося і в «Одес-
ском вестнике» [2, с. 3]. У тижневику «Век» 
Петро Вейнберг високо підніс Шевченків талант: 
«Малороссийская поэзия потеряла в нем одного 
из самых замечательных своих представителей, 
и мы с истинным прискорбием заносим извес-
тие об этой кончине на страницы своего жур-
нала» [2, с. 4]. Інші газетярі так само висловлю-
вали непідробний жаль щодо передчасної смерті 
українського поета. Тижневик «Иллюстрация», 
констатуючи широку обізнаність публіки із жит-
тям Т. Шевченка завдяки публікації в «Народном 
чтении» автобіографії, називає його «первый 
современный малороссийский поэт» [2, с. 4]. 
«Русский инвалид» 2 березня вмістив порівняно 
розлоге повідомлення про смерть, у якому зга-
дано найважливіші моменти Шевченкової біо-
графії: «Не одна слеза ка[п]нет на преждевремен-
ную могилу этой светлой, даровитой, любящей 
и незлобивой натуры <…> Крепостным он был 
рожден, горем повит, нуждою вскормлен, вспоен 
слезами, и всю свою жизнь знал беду и несчастье, 
как ближних и кровных. Но из целого ряда самых 
страшных испытаний вынес он ясный взгляд на 
природу и человека, безграничную любовь к своей 
чудной родине и какое-то примиряющее спокой-
ствие, которым светилось его лицо и окрашива-
лась простодушная, задушевная речь. Шевченко 
не забудут в Малороссии – он памятен будет и рус-
ским собратиям, как поэт чувства и природы – то 
и другое звучало в его стихах; он переносил вас 
стихом своим вглубь той южнорусской природы, 
по которой вечно тосковала и плакалась душа его. 
Смерть застигла Шевченко в пору совершенной 
зрелости поэтического и художественного дарова-
ния». Пророчими виявилися слова, що «память же 
его и поэзия не умрут никогда» [2, с. 5]. Просте-
жується сприйняття Т. Шевченка як поета укра-
їнського, хоч і близького духом «русским собра-
тиям», адже, за логікою дописувача, творчість 
автора «Кобзаря» пронизана загальнолюдськими 
мотивами.
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Після публікації вже згадуваної нотатки 
О. Лазаревського «Северная пчела» 2 березня 
повернулася до сумної теми, подавши інформа-
цію про перебіг похорону на Смоленському кла-
довищі. Газетяр, як і інші його колеги, нагадує про 
кріпацьке походження Т. Шевченка, даючи високу 
оцінку його особі: «Шевченко долго страдал и так 
мало имел возможности сделать что-нибудь заме-
чательное для искусства, что смерть должна была 
бы пощадить его. Детство его прошло в неволе 
и лишениях, зрелые годы в степях чужбины. Он, 
академик с прошлого года, был сыном крепостного 
крестьянина <…>» [2, с. 6]. У некрологах автори 
відзначали позитивні людські якості Т. Шевченка, 
але завжди наголошували на надзвичайній його 
обдарованості. «И талантом своим, и характером, 
остававшимся неизменно благородным во всех 
обстоятельствах жизни, покойный снискал себе 
всеобщее уважение. Потеря его отзовется глу-
боко во всех, кто имел возможность наслаждаться 
его произведениями» [2, с. 10], – писала газета  
«Русская речь» того ж 2 березня. 

Газета «Санкт-Петербургские ведомости», 
інформуючи читачів 3 березня про похорон, дала 
узагальнену оцінку Шевченкової творчості: «Имя 
Шевченко пользуется огромною популярностью 
на его родине; имя его произносится с глубоким 
уважением везде, всеми, кто даже знаком с его 
произведениями только по переводам, кто зна-
ком с его личностью только по слухам» [2, с. 33]. 
Автор повідомлення зазначав, що Україна втра-
тила «одного из великих своих поэтов, умевшего 
так горячо, так живо высказывать ее сердце» 
[2, с. 34], тобто Т. Шевченко був у розумінні жур-
наліста втіленням своєї батьківщини.

5 березня про Шевченкову смерть згадала 
газета «Сын Отечества»: «Да, не стало у нас 
этого талантливого художника, этого замечатель-
ного поэта. <…> Почти до последней минуты 
он все помнил Украйну и желал ехать в нее» 
[2, с. 34]. Про смерть та плановане перепохо-
вання тіла Т. Шевченка писала польська газета 
“Gazeta codzienna” 6 (18) березня [2, с. 35]. А от 
“Kurier Wileński” 7 березня, визнаючи популяр-
ність Т. Шевченка серед народу, усе ж дозволив 
собі й деякі туманні критичні закиди, навряд чи 
доречні в некролозі: “Z wielu zasadami, wygłasza-
nymi przez Szewczenkę, nie możemy się zgodzić, 
razi nas jego namniętna, szalona zawziętość, wole-
libyśmy widzieć więcej miłości w tej szlachetnej 
osobiście postaci, przed którą każdy gotów uchylić 
czoła, jako przed prawym a poświęcenia pełnym 
człowiekiem” [2, с. 35].

Петро Вейнберг 8 березня в тій самій газеті 
«Век» знову звернувся до скорботної теми вже, 
щоправда, у більш розв’язному тоні, взявшись 
оцінити літературний доробок Т. Шевченка. Жур-
наліст трактує автора «Кобзаря» радше як грома-
дянина, постраждалого за політичні переконання, 
ніж літератора: «Шевченко никогда не был вели-
ким поэтом, принимая слово поэт в самом обшир-
ном и самом истинном его значении; нужно было 
обладать особым даром восторгаться свыше меры 
или нужно было не понимать настоящего значе-
ния поэзии, чтобы решиться поставить имя Шев-
ченки наряду с именами Пушкина и Мицкевича, 
как это сделал один из наших толстых журналов. 
Но это была такая горячая, такая благородная 
натура; из лиры его (простите мне это старомодное 
выражение), звучащей, правда, однообразными 
аккордами, вырывались такие симпатические, 
такие задушевные звуки, что нельзя было не 
сочувствовать этому поэту, не любить его. Я не 
пишу здесь критической статьи и потому не стану 
оценивать Шевченко как писателя; да и, при-
знаться вам, я смотрю на него больше как на граж-
данина, чем как на поэта <…>» [2, с. 36]. Критик, 
очевидно, має на увазі слова Миколи Костомарова 
з непідписаної рецензії на «Кобзар» 1860 р. у берез-
невому числі журналу «Отечественные записки»: 
«<…> Шевченко принадлежит к первоклассным 
поэтам славянского мира. Его место рядом с Миц-
кевичем и Пушкиным» [2, с. 579]. Нібито добро-
зичлива настанова критика насправді зраджує 
недооцінку Шевченкової постаті. Сучасникам ще 
було складно пристати на думку М. Костомарова 
і згодом П. Куліша, що Т. Шевченко належить до 
всеслов’янських поетів за своєю значущістю (див. 
про це детальніше в нашій статті: [1]). Отже, піє-
тет до поета одразу по його смерті не був загаль-
ним, як можна було б подумати. 

Щоправда, висловлювання П. Вейнберга 
набули резонансу серед передової громадськості. 
Так, С. Жизнєва в «Санкт-Петербургских ведо-
мостях» 17 березня у зв’язку з іншими неетич-
ними випадами редакції «Века» назвала її «трети-
рующая Шевченко так себе» [2, с. 70], тобто яка 
стримано його трактує. Критично згадано оцінки 
П. Вейнберга й у третьому числі «Отечественных 
записок» за 1861 р. [2, с. 86]. Аполлон Григор’єв 
щодо цього іронічно зауважив у четвертому 
номері журналу «Время»: «Что Тарас Шевченко 
был великий поэт, в этом сомневаться может 
только газета «Век» <…>» [2, с. 147]. Гострий 
осуд міркувань П. Вейнберга висловлено і в кіль-
кох інших публікаціях.



185

Літературознавство

Поява некрологів у російській пресі тривала. 
8 березня на Шевченкову смерть відгукнувся 
«Русский мир», де відзначено: «Еще недавние 
общие выражения сочувствия поэтическому 
таланту покойника лучше всего свидетельствуют 
о значении утраты, понесенной литературой» 
[2, с. 38]. Особливо проникливою і зворушли-
вою стала мемуарна публікація Миколи Лескова 
«Последняя встреча и последняя разлука с Шев-
ченко» у газеті «Русская речь» від 9 березня. 
Російський письменник упевнено визначив істо-
ричне місце Т. Шевченка в українській культурі: 
«<…> как поэтическая деятельность Шевченко 
надолго останется в числе лучших страниц мало-
российской словесности, так и самый день погре-
бения его навсегда останется знаменательным 
в истории украинской письменности и граждан-
ственности» [2, с. 44]. Висловлюючи глибокий 
жаль стосовно смерті поета, М. Лесков ствердив 
самостійне існування українського письменства, 
що завдяки Т. Шевченкові здобуло загальне визна-
ння: «У малороссийского народа, слава Богу, есть 
теперь своя литература, есть свои ораторы, свои 
историки, но теперь нет у нее такого лирика, 
каков был покойный Тарас Григорьевич Шев-
ченко <…>» [2, с. 44].

Про панахиду в Києві сповіщав Ардальон 
Каллістратов 9 березня в «Киевском телеграфе» 
[2, с. 44–45]. Геть стислою виявилася інформація 
польської газети у Львові “Głos” від 22 березня (за 
новим стилем). Видання писало про Т. Шевченка: 
“Znakomity malarz i poeta małorosyjski” [2, с. 45].

Програмний характер мала некрологічна 
публікація авторства, очевидно, Василя Білозер-
ського у другому числі журналу «Основа» 1861 р. 
За словами автора статті, Україна втратила в особі 
Т. Шевченка «самое горячее сердце, свою славу, 
свою печаль и отраду, свою болезнь и здоровье» 
[2, с. 54]. Далі викладено надзвичайно важли-
вий заклик, завдяки якому вдалося акумулювати 
твори Т. Шевченка та безцінні спогади про нього: 
«Усердно просим многочисленных друзей и почи-
тателей Тараса Григорьевича и вообще всех, кому 
дорога память об нем, сообщать нам его стихот-
ворения, письма и вообще биографические све-
дения о поэте, а также и о родных его. Редакция 
с благоговением сохранит подлинные письма 
и другие бумаги Шевченка и, по требованию, 
будет в целости возвращать подлинники тем, кто 
их доставит. Всякая заметка, всякий случай, каса-
ющийся такого человека, как Шевченко, имеет 
великую важность. Многое позабудется и исчез-
нет навсегда, если не будет записано тотчас, 

когда весть о смерти поэта-художника вызовет 
разнообразные воспоминания в каждом, кто что-
нибудь об нем знает. На нас, украинцах, лежит 
непременный долг соорудить над свежей моги-
лой народного певца памятник, достойный его 
и народа: к такому чистому и справедливому делу 
каждый, наверно, приложит деятельное участие» 
[2, с. 54–55]. Звісно, не вдалося реалізувати впо-
вні намічену програму, але на сторінках журналу 
щомісяця до припинення його виходу з’являлися 
Шевченкові твори, періодично – матеріали про 
поета. Коротке повідомлення про смерть умістила 
також москвофільська газета у Львові «Слово» 
у номері від 15 березня (за новим стилем) [2, с. 69]. 

У Лондоні на смерть Т. Шевченка відгукнувся 
Олександр Герцен, згадавши про скасування 
кріпацтва, до якого не дожив поет: «Жаль, что 
бедный страдалец закрыл глаза так близко к обе-
тованному освобождению. Кому было больше 
по праву петь этот день, как не ему? Но хорошо 
и то, что утренняя заря этого дня занялась при его 
жизни и осветила последние дни его» [2, с. 78]. 
У тужливих словах ієродиякона Агапія (Андрій 
Гончаренко) у тому ж числі «Колокола», крім зро-
зумілої скорботи, артикульовано нагадування про 
перевертнів, які вірно служать царату: «І без того 
тяжко, важко нам блукати на далекій чужині, – 
но все була потіха, все-таки була надія. Був в нас 
дома Кобзарь, він виспівував діла батьків наших, 
розказував про козацьку славу, хто ми, чиї діти, – 
коли самі не хочем знати <…> А тепер його нема, 
смерть скосила його. І на душі ще тяжче стало. – 
На кого тепер надія? Хто буде потішати наш люд 
в неволі? <…> Є вірні діти України, треба правду 
казати; – но є далебі діти нерозумні, а ще більше 
перевертнів і недоляшків <…>» [2, с. 78]. 

22 березня розлогий некролог уміщено в нео-
фіційній частині «Полтавских губернских ведо-
мостей» [2, с. 79–82]. Його автор, як і багато 
інших тодішніх дописувачів, широко використав 
Шевченків автобіографічний лист до редактора 
журналу «Народное чтение», зацитував низку 
творів поета тощо. Так само в некролозі журналу 
«Светочь» (книга третя) використано автобіогра-
фію Т. Шевченка, публікацію О. Лазеревського 
й інші матеріали. Привертають увагу узагаль-
нення журналу стосовно особи поета: «Мало-
российская литература, близкая нам по своему 
духу и направлению, понесла тяжелую, невоз-
наградимую утрату. <…> Имя этого поэта давно 
уже известно и в нашей литературе из переводов 
некоторых его стихотворений. Нет сомнения, что 
кончина его составляет печальную утрату для 
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всего славянского мира» [2, с. 87]. Тенденція на 
розгляд української літератури як самодостатньої 
і окремої від російської, таким чином, не під-
лягає сумніву: більшість критиків тоді саме так 
і сприймали наше письменство та чільного його 
представника. Насамкінець дописувач підсумо-
вує: «Нет сомнения, что в скором времени русская 
публика познакомится со всеми сочинениями 
малороссийского поэта в достойных его пере-
водах. <…> В настоящее время нам необходимо 
полное издание Шевченко, как для оценки его 
собственного таланта, так и для определения его 
отношения к России. Малороссия подарила нашу 
литературу многими первоклассными деятелями, 
которые, покидая свой племенной язык, обрати-
лись к русскому миру. Шевченко до конца остался 
верен своей стране и родному наречию, – а потому 
изучение его ведет ко многим важным сообра-
жениям» [2, с. 88]. Тож запорукою справжнього 
пізнання глибини Шевченкової поезії росіянами 
є адекватність перекладів, про читання в оригіналі 
не йдеться взагалі. Дописувач, очевидно, добре 
знав, що підцензурна поезія – це далеко ще не вся 
творчість письменника. Критик тільки обережно 

зміг натякнути на те, до яких «соображений» веде 
той неспростовний факт, що Т. Шевченко в поезії 
назавжди залишився вірним рідній мові.

Висновки і пропозиції. Отже, у всіх некро-
логах висловлено глибоку скорботу щодо перед-
часної смерті Т. Шевченка. Ім’я поета на той час 
уже було широко знаним серед поціновувачів 
красного письменства українською мовою і попу-
лярним поміж простих українців, що відзначено 
майже в усіх повідомленнях. Автори некрологів 
розглядали українську літературу як хоч і спо-
ріднену за духом із російською, проте як цілком 
окреме письменство, ознайомлення з яким потре-
бує наявності майстерних перекладів.

Більшість дописувачів скористалися автобі-
ографічним листом Т. Шевченка до редактора 
журналу «Народное чтение» і спомином О. Лаза-
ревського, щоб нагадати основні віхи поетового 
життя. У багатьох повідомленнях наголошено 
великий талант Т. Шевченка і його значущість для 
слов’янського світу, із чим не погодився хіба що 
П. Вейнберг із журналу «Век», чиї слова викли-
кали публічний осуд серед кількох співробітників 
інших видань.
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Bondarieva N. O. EVALUATION OF TARAS SHEVCHENKO’S FIGURE  
AND WORKS IN OBITUARIES

The multifold study of the reception of the Shevchenko’s figure and works is one of the urgent tasks of modern 
Shevchenko studies in recent years, which has received a lot of attention at different times. However, not all points in 
this complex and long process are covered. One of such insufficiently studied segments remains the first responses 
to Shevchenko’s death, in which a synchronous reaction to this sad event is reflected, and brief generalized 
assessments of the poet’s figure are recorded. Obituaries actually deserve detailed study in the broad context 
of the study of Shevchenko’s reception, but Ukrainian literary criticism still lacks a specific consideration of direct 
responses, their textual analysis for convincing generalizations about the public reaction to Shevchenko’s death. 
One of the important tasks is to comprehend obituaries about Shevchenko as a whole, a kind of single text with 
different accents and intonation nuances in order to identify those features and peculiarities in the Shevchenko’s 
figure and works that contemporaries of his death considered indicative and valuable.

All obituaries express deep grief over Shevchenko’s untimely death. The poet’s name at that time was already 
widely known among connoisseurs of fine writing in the Ukrainian language and popular among ordinary 
Ukrainians, which is noted in almost all the reports. The authors of the obituaries considered Ukrainian 
literature to be, albeit related in spirit, a completely separate scripture, the acquaintance with which requires 
masterful translations.

Most of the contributors used Shevchenko’s autobiographical letter to the editor of the magazine “Narodnoe 
Chtenie” (eng. The public reading) and the memoir of O. Lazarevsky to recall the main milestones of the poet’s 
life. Many reports noted Shevchenko’s great talent and significance for the Slavic world, with the disagreement 
of P. Veinberg from the magazine “Vek” (eng. The Age), whose words provoked public condemnation among 
the staff of several other publications.

Key words: obituary, death, significance of works, autobiography, magazine, newspaper.
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ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ

У статті досліджується історична тема і концепція історичної особистості на основі 
ліричних віршів Нарімана Гасанзаде «Нуру паша», «Втікач Керем», Сабіра Рустамханли 
«Зустріч з орхоно», «Усі люблять сонце». Характерною рисою історичних творів є перетво-
рення подій та особистостей, які відіграють вирішальну роль у долях людей, на предмет 
художньої та філософської думки. Єдність історичної правди і художньої правди, докумен-
тального та художнього – основні риси твору, написаного на історичну тему. Підхід поетів 
до історичних подій і особистостей відрізняється від підходів істориків. Поет не повторює 
того, що історик писав про історичні події та особистості. Поет підходить до історичних 
подій і особистостям, про які він пише, як із дослідницького боку, так і з творчого. Хоча 
документальність – головна особливість твору, написаного на історичну тему, яскравий 
твір вимагає того, щоб поет синтезував історію з мистецтвом. Історичні діячі, що зробили 
виняткову послугу історії народу, відіграють важливу роль у процесі історії і в пам’яті май-
бутніх поколінь. В історичних віршах також яскраво виявляється сучасність, історія – це 
завжди сучасний, зразковий світ, без нерухомого світу, що залишився в минулому. У ліричній 
поезії, як і в інших літературних жанрах, важливим є вибір теми. Відомими письменниками 
в різний час були написані ліричні вірші про історію, соціально-політичне життя і війну. 
Загалом, історична тема – один із головних об’єктів звернення в азербайджанській ліричній 
поемі. Звернення до історичної теми в ліричній поемі – це відродження історичних подій, 
особистостей за допомогою художньої думки, поетичної мови і їх залучення до світу мисте-
цтва. Дослідження поета та історика за характером викладу відрізняються одне від одного.

Ключові слова: лірична поема, історична тема, історична особистість, історичність, 
мистецтво.

Постановка проблемы. Известно, что истори-
ческие процессы и события так или иначе вклю-
чены в художественный текст, что дает возмож-
ность определить отношение к истории в рамках 
сегодняшнего дня, выявить ее темные страницы, 
а также на фоне истории определить значимость 
сегодняшних событий. Литература – это практи-
чески еще и история, хранящая в себе свои све-
дения, потому всегда актуальна. Есть теории, 
которые само историческое исследование назы-
вают авторским повествованием («Метаистория» 
Хайдена Уайта). Становление исторической темы 
в азербайджанских лирических стихах напрямую 
связано с судьбами народа и страны. В стихотво-
рениях на эту тему во главу угла ставится восста-
новление исторической памяти, которую пыта-
лись забыть (в советские времена).

Оценка событий, имевших место в историче-
ском прошлом каждого народа в самых разных сфе-
рах социальной жизни, и последовавшие выводы 

для извлечения из них уроков также отражены 
в произведениях, написанных на историческую 
тему. События и личности, которые играют важ-
ную роль в истории нашего народа, находят свое 
отражение также и в произведениях искусства.

Отражение в художественном творчестве 
исторических событий. История входит в нашу 
жизнь каждый день и на каждом шагу, и поэты 
в своих произведениях на исторические темы 
выражают свое художественное отношение к раз-
личным сторонам исторических событий, свя-
занных с общественно-политической жизнью 
народа. «Стихи, написанные на исторические 
темы, должны основываться на принципе истори-
зма, порожденном глубоким пониманием истории 
и методологического значения этого принципа. 
Выбор сюжетов из истории для художественного 
отражения общественно-политических событий, 
наряду с предоставлением исторической и худо-
жественной правды, проистекают из актуального 
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отношения литературы к этим категориям с точки 
зрения вопросов современности и мастерства» 
[11, с. 177]. Обращение поэтов к исторической 
тематике направлено не только на оценку идеи 
в свете исторических событий, но и проистекает 
из определенного интереса к историческим собы-
тиям и личностям.

Поэт подходит к предмету истории не только 
как к художественному инструменту, но и как 
исследователь истории, выражает свое отноше-
ние через фильтр художественного воображения, 
накладываемого на события истории, уникаль-
ным образом оживляет исторические события. 
Историк же воссоздает модель прошлого на 
основе определенных источников. Аристотель 
описывает подход поэта и историка к предмету 
истории следующим образом: «Историк и поэт 
отличаются друг от друга тем, что один исполь-
зует строфу, а другой – нет: опять же, их произ-
ведение останется историческим по характеру; их 
отличает то, что первое касается того, что произо-
шло на самом деле, а второе – возможных собы-
тий. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее 
истории» [3, с. 35]. С этой точки зрения истори-
ческое событие в науке, по сути, сочетает в себе 
аналитические процедуры и знания, полученные 
на основе источников. В литературе история соз-
дается силой воображения художника, его непо-
вторимым стилем и воображением.

Одним из главных успехов лирического сти-
хотворения, написанного на историческую тему, 
является создание исторической личности, худо-
жественного образа и характера. Художествен-
ный образ, в отличие от исторического, является 
выражением творческой фантазии поэта, перера-
ботанной на основе его творческого кредо. Те, кто 
требует, чтобы исторические имена и фамилии 
писателя точно указывали возраст, дату рождения 
и смерти исторических личностей, если таковые 
имеются, пусть обратятся к произведениям вели-
кого Низами «Искендернаме», «Семь красавиц» 
или «Шахнаме Фирдовси». «Эпос не должен 
сводиться ни к какому конкретному описанию, 
потому что эти гениальные художники не ста-
вили перед собой задачу точно так же переводить 
исторические события и личности в произведения 
искусства. Они часто романтизировали историче-
ские личности и события с большой поэтической 
силой» [7, с. 273].

Помимо описания жизни и деятельности 
исторической личности в соответствии с исто-
рией, поэты должны уметь раскрыть ее на уровне 
характера. В целом, художественный образ дол-

жен быть достаточно убедительным (независимо 
от исторической правды, реалий исторической 
личности). Создавая образ исторической лич-
ности в произведении, поэт не повторяет факты, 
как в учебнике истории, а пишет образ реальной 
исторической личности на основе как докумен-
тальных произведений, так и художественных 
возможностей раскрытия этого образа.

С этой точки зрения в азербайджанской лите-
ратуре написаны очень интересные образцы 
лирических стихов. «Нуру-паша», «Беглец 
Керем» Наримана Гасанзаде, «Встреча с Орхо-
ном» Сабира Рустамханлы, «Все любят солнце», 
«Огненный жук», «Кто-то издалека» Расула Рзы, 
«Я стал человеком» Мамеда Араза, «Голос, напи-
санный на камнях», «Гюлистан» Бахтияра Вахаб-
заде и другие лирические стихи поэтов и писате-
лей азербайджанского народа и тюркского мира 
в целом вдохнули новую жизнь в поучительные 
страницы истории, предоставили разнообразные 
художественные образы исторических героев.

Исторические произведения Н. Гасанзаде. 
В лирико-исторической, философской поэме 
Наримана Гасанзаде «Нуру-паша» рассказыва-
ется о бурной истории Азербайджана в начале 
ХХ века, приходе и победе Нуру-паши в Азер-
байджане. На этом историческом этапе (вплоть 
до дня освобождения Баку Кавказской исламской 
армией) азербайджанский народ подвергался 
геноциду со стороны большевистско-дашнакских 
бандитов.

В этом стихотворении, посвященном реаль-
ному историческому герою Нуру-паше, полко-
водцу армии, имя которого навсегда вписано 
в историю независимости и свободы нашего 
народа, поэт удачно провел реальные события 
через фильтр своего богатого художественного 
воображения. «Нариман Гасанзаде в своих стихах 
столь же историк, сколько поэт, фактически, он 
философ истории. Это означает, что, как и Гусейн 
Джавид, Самад Вургун, ... он больше проникает 
в суть истории, логику, которая ведет (или не 
ведет) к сегодняшнему дню, а не в статистику 
и хронологию жизни. Поэтому он видит «уловку» 
трендовых историков, очерчивает контуры отри-
цаемой истории нации, к которой он принадле-
жит, а в некоторых случаях восстанавливает ее 
(всю картину того или иного периода истории» 
[4, с. 3]. Поэт Нариман Гасанзаде без излишнего 
вмешательства в реальность описывает поэтиче-
ским языком прибытие Нуру-паши, возглавив-
шего Кавказскую исламскую армию по приказу 
Анвара-паши, в Азербайджан:
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Нуру-паша верхом на коне,
Прибывает из Турции, –
Прибывает из Карса.
Идет раненый лев, на устах
Его слово «Азербайджан!»
Армянское же предательство-
родом из России,
родом из Персии [5, с. 18].
Поэт, который говорит подчеркивает «исто-

рико-исторические моменты», смотрит на исто-
рию, выражает озабоченность сельджуков 
и атабеев, не может принять противостояние двух 
турецких правителей – шаха Исмаила и султана 
Селима, когда брат поднимает руку на брата:

Мы знаем,
Не поднимет руку
брата на брата, он руку подаст.
Ты мой брат, мой повелитель,
Нуру Паша.
И было время, что тогда
Тебя не слышно было,
И ни того, сказавшего
«Одна нация, два государства» [5, с. 27].
Обращаясь к истории, Нариман Гасанзаде не 

только возрождает события прошлого, но и смо-
трит на события того периода через призму исто-
ризма. «Литературные герои, тесно связанные 
с национальным историческим прошлым и сегод-
няшними социальными процессами, отражают 
его социальные проблемы, становятся художе-
ственным воплощением борьбы за нравственную 
и духовную чистоту, неусыпного, активного вме-
шательства в общественно-политическую жизнь. 
Это отражается в ряде художественных и эстети-
ческих факторов, а также во взаимосвязи между 
национальной и культурной историей прошлого 
и наследием современного литературного героя. 
Теперь прошлое служит прежде всего художе-
ственным подтверждением современных духов-
ных идеалов» [2, с. 323].

Нариман Гасанзаде пишет о событиях, про-
изошедших перед приездом Нуру-паши в Баку, 
чтобы подчеркнуть актуальность задачи освобож-
дения Азербайджана от рабства и выведения его 
на путь спасения. Поэт изображает предательство 
нации, трагедии, совершенные дашнакско-боль-
шевистскими силами, разграбление Баку, резню 
в Шемахе, поджоги сел, оскорбления нашего 
народа. Нариман Гасанзаде раскрывает геро-
изм и самоотверженность Нуру-паши – лидера 
и солдата Кавказской исламской армии. Поэт раз-
вертывает перед глазами читателя картины, где 
показаны мужество, непобедимость, солидар-

ность и братство турок, погибавших тысячами, 
но спасших азербайджанские земли от вражеских 
сил. «Именно в современном художественном 
и идеологическом движении, в существующей 
системе морали первая задача – поднять все до 
уровня глобальных проблем современности, изу-
чать и анализировать историю и прошлое с точки 
зрения конкретных преимуществ и смысла через 
современную художественную мысль и довести 
это до читательской аудитории» [6, с. 246]. Пока 
царит единство и равенство тюркских народов, 
они будут непобедимы, Нуру-паши будут возрож-
даться вновь и вновь, а турецкий флаг будет поло-
скаться на стяге:

Турки погибли на этой земле
Говоря: «Азербайджан!»
История! Я читаю тебя
Говоря туркам:
«Джан!» (дорогие мои!) [5, с. 34].
Поэма Наримана Гасанзаде «Нуру паша» 

является ценным произведением с точки зрения 
пробуждения патриотизма, единства в азербайд-
жанском народе, подчеркивающим турецко-азер-
байджанскую дружбу и братство.

Еще одним лирическим стихотворением, напи-
санным поэтом на историческую тему, является 
произведение «Беглец Керем». О бесстрашном 
народном герое передается множество легенд, 
повествований и историй, народные умельцы вос-
певают его в своих песнях, а борьба этого исто-
рического деятеля против угнетения и эксплуа-
тации привлекает внимание поэтов и писателей. 
В стихотворении «Беглец Керем» поэт с глубокой 
любовью создал художественный образ беглеца 
Керема, снискавшего во второй половине XIX века 
широкую известность в народе своей храбро-
стью. «Личность всегда направляла события 
и движения, которые считаются решающими для 
общества, опираясь на частицы света и моменты 
времени, которые еще находились в зародыше, 
доминируя над самим временем и направляя его 
в светлое будущее» [1, с. 7]. Нариман Гасанзаде, 
изобразивший беглого Керема, рассказывает о 
том, как он возглавил расширяющееся освободи-
тельное движение в Газахском уезде, о его герои-
ческой борьбе против угнетения и эксплуатации, 
о защите бедных.

Отметим, что практически темой обсужде-
ния всегда было взаимодействие художествен-
ной литературы в произведении и то, какой 
элемент важнее. «Сама история исторически 
меняется», – сказал он. Это изменение опреде-
ляется человеческим мышлением через опыт 
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самой истории. Опыт истории – мать истории, 
ее генетическое начало. Итак, историчность – 
это, по сути, способ существования человече-
ской мысли. Изучение ее надо проводить не на 
основе какой-либо формы общественного созна-
ния (философия, религия, искусство, литература 
и т.д.), а исходя из состояния духа, создавшего 
эту форму, и только это может привести к необ-
ходимым объективным результатам» [10, с. 195]. 
Художник уникальным образом воссоздает 
сюжет из истории, не вмешиваясь в реальность. 
Если исторические события представлены 
в произведении такими, какие они есть, если 
эта история перенесена в настоящее, если она 
представлена как личность, это будет биография 
исторической личности, но не произведение 
искусства. Нариман Гасанзаде также историче-
ски возродил жизнь и революционную борьбу 
беглого Керема, возвысил его героя до уровня 
характера. Поэт, верный историческим фактам, 
создал художественный образ беглеца Карама 
и оживил его образ поэтическим языком:

Как куропатка в скалах, как наводнение в долинах,
Тонкость его сердца была как волос на голове.
Был подобен внезапному порыву ветра, 
пыльной буре.
Он не проявил бы милосердия, если бы он уви-

дел предателя, если бы он увидел негодяя, таким 
вот был Гачаг Керем [5, с. 271].

Развитие художественного мышления возни-
кает из сложных жизненных проблем, делает исто-
рические условия предметом исследования и худо-
жественное познание полностью проясняется, 
проникая в исследуемый период. В результате, на 
основе достижений художественной мысли, эсте-
тическое мышление развивается и продвигается 
вперед. Нариман Гасанзаде смотрит в прошлое 
и переворачивает страницы истории:

Крест древней албанской церкви наш,
И озеро Севан, которое зовут Гейчагëлю, наш,
Наши караван-сараев места, Иджевани наши,
Кемерли перетаскали горстями, Беглец Керем 

[5, с. 272].
«Проследить эволюцию национального само-

сознания народа на современном этапе в контек-
сте реалистического художественного изучения 
его исторического прошлого и нахождения отве-
тов на многие фундаментальные вопросы совре-
менности на уроках тысячелетнего нравственного 
и духовного опыта народа является главной миро-
воззренческой, художественной и гражданской 
целью» [6, с. 257]. Поэт выражает свое отношение 
к истории, историческим личностям, знакомит 

с прошлым и современным периодами, с соци-
ально-политическими условиями.

Если каждая мать родит Керема, Азербайджан 
будет благословен,

Я призываю всех Керемов встать к нам в ряды, 
Гачаг Керем [5, с. 272].

Поэт, испытывая глубокую любовь к своему 
бесстрашному герою, который борется за инте-
ресы народа, является прибежищем бедняков, 
человеком справедливости, призывает будущие 
поколения бороться с рабством и эксплуатацией.

Исторические произведения Сабира Рустам-
ханлы. Сабир Рустамханлы также написал лириче-
ские стихи на историческую тему, отразив богатую 
героическую историю народа, неспокойные дни, 
которые он пережил. «Стихи Сабира Рустамханлы 
стали фактором и стимулом национально-духовного 
возрождения в контексте общественного прогресса, 
они обогащены новыми идеями и художественным 
опытом на основе эволюции гуманитарно-фило-
софских традиций» [9, с. 128]. Целостность, сво-
бода и независимость отчизны – вот лейтмотивы его 
лирических стихов «Встреча с Орхоном», «Если все 
любят солнце», «Светлячок».

В стихотворении «Встреча с Орхоном», кото-
рое является ценным произведением с точки зре-
ния истории и прославления самосознания тюрк-
ских народов, Сабир Рустамханлы путешествует 
по местам, где впервые поселились турки:

Еду в Орхон ... родной призыв
Я слышу его с далекого расстояния.
Я еду в Орхон ... как проводник
Вперед меня ведут мой дух и моя кровь 

[8, с. 504].
Поэт остро воспринимал факты вытеснения 

в монгольские степи, удаления друг от друга пле-
мен и родов великого тюркского народа, имею-
щего многовековую историю, выражая ему свое 
сочувствие и свою солидарность с ним: «Един-
ство духа и кровные узы между тюрками вернули 
меня в древние жилища моих предков, и я выра-
зил чувства и эмоции, пережитые от этого путе-
шествия в стихотворении:

Вот камень, который когда-то был моей игрушкой,
Я ехал по этой дороге на скакуне.
Колыбель моего народа, брат, качалась
С далекого Востока аж на Запад ... [8, с. 505].
Поэт рассказывает о памятнике, воздвигнутом 

перед смертью Тоникука, визиря Гойтюркского 
каганата, воина, сражавшегося за тюркский народ. 
Памятник отражает тысячелетние помыслы и реа-
лизацию их в действие в военных выступлениях 
тюрок за независимость. Исторические события 
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поэт описал силой своего творческого воображе-
ния, художественного слова, различных вырази-
тельных средств:

Голос Тоныкука, века преодолевший,
Не вселит страх в сердца людей отнюдь.
Его могила рухнула давно, пропала
Живет лишь памятник из слов [8, с. 510].
Сабир Рустамханлы проходит по местам, где 

сражались турецкие герои, переворачивает стра-
ницы истории и вспоминает события 1 300-летней 
давности, тюркского завоевателя Билга Кагана, 
оплакивающего смерть своего брата, памятник, 
который он воздвиг за заслуги Кул-Тиги. Поэт 
отмечает, что наряду с историческими заслугами, 
оказанными Билга-каганом, созданная им камен-
ная надпись также сыграла важную роль в един-
стве и становлении тюрков:

«У меня есть слово к тоске моей, о мастер,
Пиши, чтобы душа возрадовалась брата моего.
У меня есть слово к народу моему, о, мастер,
Пиши так, чтобы, когда камень молвит, молвил 

и народ!» [8, с. 513].
Поэт, преклонив колени перед каменной скри-

жалью, добавляет к произведению часть ее над-
писи: «Тюркские огузские беи, услышьте народ: 
Если не сгинет небо, и не разверзнется земля, то 
кто же сможет стереть с лица земли народ наш? 
Встряхнись, тюркский народ, и приди в себя!» 
[8, с. 513]. Последняя фраза книги – лейтмотив 
поэмы Сабира Рустамханлы.

Одно из важных условий, которое необхо-
димо соблюдать в исторических произведе-
ниях, – без искажений написать общую кар-
тину периода и представить характеристику 
исторических личностей. Помимо общетеоре-
тических и эстетических принципов, каждый 
поэт по-своему обращается к исторической 
теме, разными художественными методами 
и средствами отражая страницы истории. Сабир 
Рустамханлы, который досконально интересу-
ется историей тюрок, резюмировал историче-
ские факты в стихотворении, которые он уви-
дел и услышал во время своего исторического 
путешествия. В стихотворении поэт упоминает 
борьбу тюрок с другими народами и вместе 
с тем пишет, что тюрки сталкивались и с тур-
ками, с сожалением изображая сцены сражений. 
Однако Сабир Рустамханлы смотрит в будущее 
с большой надеждой и верит, что будущие поко-
ления извлекут уроки из жизнедеятельности, 
героизма и тяжелых дней людей, оставивших 
глубокий след в истории нации, в истории госу-
дарственности:

Помню поколение, погибшее в боях,
Поколение, которое, умирая, смеется над смертью,
К счастью, поколение, которое завтра придет 

на Землю
Из каждого слова вытянут огонь доблести 

[8, с. 518].
Стихотворение Сабира Рустамханлы «Если 

все любят солнце» посвящено поэтессе Южного 
Азербайджана Марзии Ахмади Ускун. Марзия 
Ускуи, три года проработала учителем в деревне 
Уску. Ее пытались заставить замолчать, поскольку 
она пыталась говорить на своем родном языке. 
Впоследствии она присоединилась к борьбе за 
свободу. Поэт с глубокой скорбью описывает чер-
ные дни в судьбе Марзии, покинувшей Южный 
Азербайджан и изгнанной на «чужие дороги 
Европы». Верный историческим фактам, Сабир 
Рустамханлы поэтично пишет о жизни и борьбе 
Марзии Ускун. В стихотворении сам Сабир 
Рустамханлы – лирический герой, а место, при-
зывы и воззвания души поэта выражены художе-
ственными риторическими вопросами:

Разве бы я позволил бросить тебя в огонь?
Выйти моей сестре перед чуждыми людьми
Хоть с оружием, хоть без,
Разве позволил бы я?!
Я бы разделил свою жизнь на две части.
И если Родине нужны будут смерти две,
То я воскресну и снова умру! [8, с. 252].
Сабир Рустамханлы выражает свою главную 

идею в стихотворении, повторяя строку стиха 
Марзии Ускун, которая предана своему народу 
и языку, жертвует собой ради Родины, предпочи-
тает любовь к стране своей жизни и счастью:

«Полюбив солнце,
Бросают, забывают другую любовь».
Может ли любовь привести к счастью,
если страна не счастлива? [8, с. 254].
В стихотворении «Если все любят солнце» 

Сабир Рустамханлы выразил свое горе в связи 
со смертью Марзии Ускун – одной из представи-
тельниц национальной борьбы за права человека 
Южного Азербайджана.

Выводы и предложения. В современный 
период особое внимание уделяется проблеме 
исторической личности литературного героя, 
который служит примером для людей; его пози-
цию пытались прояснить также и в философско-
эстетическом содержании концепции личности. 
Одна из важных задач нашей литературно-эсте-
тической мысли – теоретически обосновать 
историческую тему в лирическом стихотворе-
нии, уточнить понятие исторической личности.  
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Концептуальный взгляд на историю воплощается 
в видении отдельных исторических фигур. Поэты 
расширяют историческую тематику и возможно-
сти изображения личности в своем воображении, 
тем самым сохраняя верность историческим фак-
там и характеристике личностей, при условии, 
что они не становятся рабами истории в смысле 
догматического следования хронологии событий. 
В стихотворении на историческую тему следует 
учитывать единство документальной и эстетиче-
ской сторон. Таким образом, в отличие от исто-
рика, поэт – не только исследователь историче-
ских фактов, но и обладатель творческого подхода 
к историческим событиям. Он делает предметом 

описания и оценки любой исторический этап, 
любую историческую личность.

В лирическом стихотворении предмет исто-
рии – это не просто исторический взгляд или 
научно обоснованная концепция объективных 
закономерностей развития общества. Это худо-
жественное, поэтическое восприятие в соче-
тании истории и современности, овладение 
литературными и историческими традициями, 
память народа, отраженная в произведении 
искусства. Темы, упомянутые выше и изобра-
женные с большим мастерством, нашли свое 
отражение в лирических стихотворениях азер-
байджанских поэтов.
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Ismayilli Aytaj Fizuli. THE PROBLEM OF HISTORICAL PERSONALITY  
IN THE AZERBAIJANI LYRIC POEM

The article examines the historical theme and the concept of a historical personality based on the lyric poems 
of Nariman Hasanzade “Nuru Pasha”, “Fugitive Kerem”, Sabir Rustamkhanli “Meeting with Orkhon”, “Everyone 
loves the sun”. A characteristic feature of historical works is the transformation of events and personalities that play 
a decisive role in the fate of people into the subject of artistic and philosophical thought. The unity of historical 
truth and artistic truth, documentary and artistic – these are the main features of a work written on a historical 
theme. The approach of poets to historical events and personalities differs from that of a historian. The poet does 
not repeat what the historian wrote about historical events and personalities. The poet approaches the historical 
events and personalities about which he writes, both from a research and from a creative point of view. Although 
documentary is the main feature of a work written on a historical theme, a vivid work requires the poet to synthesize 
history with art. Historical figures that have rendered exceptional service to the history of the people play an important 
role in the course of history and in the memory of future generations. In historical poetry, modernity is also clearly 
manifested, history is always a modern, exemplary world, without a motionless world left in the past. In lyric 
poetry, as in other literary genres, the choice of theme is important. Famous writers at different times have written 
lyric poems about history, socio-political life and war. In general, the historical theme is one of the main objects 
of circulation in the Azerbaijani lyric poem. Turning to a historical theme in a lyric poem is the revival of historical 
events, personalities through artistic thought, poetic language, and thus their introduction to the world of art.  
The studies of the poet and the historian differ from each other in the nature of their presentation.

Key words: lyric poem, historical theme, historical personality, historicity, art.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К НИЗАМИ: АМИР ХОСРОВ ДЕХЛЕВИ

Основна мета даної статті полягає в оцінці впливу творчості Нізамі на творчість поетів 
різних часів, у тому числі на творчість великого персомовного індійського поета Аміра Хос-
рова Дахлеві. У статті подано відомості про життя і творчість Аміра Хосрова, акцен-
тується увага на необхідності більш глибокого вивчення його праць, а також переведення 
безсмертних зразків його поетичної спадщини. Вивчення і популяризація спадщини Аміра 
Хосрова важливі не тільки з погляду розуміння універсального значення творчості Нізамі, 
а й із погляду розвитку і розширення культурних взаємозв‘язків між незалежним Азербай-
джаном і Індією – однією з провідних країн світу. Усі твори Дехлеві написані перською мовою, 
проте відомо, що у поета є вірші, написані й арабською, також у його віршах зустрічаються 
слова на санскриті і пракрите. Добре відомо, що поет також писав вірші на хінді, складав 
музику і, можливо, винайшов музичні інструменти. У цілому говорити сьогодні про Нізамі 
і про його творчу спадщину як про минуле етапі або про повністю вивченої сфери дослі-
джень було б невірно. У всьому світі вивчають творчість Нізамі і його послідовників, проте 
завжди є необхідність знову й знову повертатися до цієї культурно-духовної проблематики 
з погляду сучасності. Слід зазначити, що азербайджанські вчені ще в радянський період розу-
міли важливість досліджень спадщини Аміра Хосрова з погляду відображення масштабів 
генія Нізамі, відрізнялися особливою активністю у справі вивчення даної тематики в СРСР. 
Саме їхні дослідження у цьому напрямі проводилися в контексті порівняння творів Аміра 
Хосрова з віршами Нізамі. Творчість Аміра Хосрова Дехлеві цікава не лише своїм обсягом, 
а й умістом і різноманітністю. Поряд із великою кількістю газелей, віршів, рубаї та інших 
видів поезії його твори включають також великомасштабні поеми, історичні твори, твори 
з теорії, стилю поезії, а також про музику.

Ключові слова: Нізамі Гянджеві, Амір Хосров Дехлеві, «Хамсе», назм (поезія), наср (проза).

Постановка проблемы. В программу Между-
народной конференции, состоявшейся 28 февраля 
2018 г., ежегодно проводимой Академией наук Ита-
льянской Республики, была также включена научная 
сессия, посвященная аспекту идей, которая объеди-
няет поэму «Семь красавиц» великого поэта XII века 
Низами Гянджеви со знаменитой оперой «Турандот» 
известного итальянского композитора Джаккомо 
Пуччини. В конференции приняли участие предста-
вители многих известных университетов. В своем 
выступлении профессор Туринского универси-
тета Мария Тереза Чиавери отметила, что Низами 
родился в Гяндже, и рассказала об освещении в твор-
честве Низами проблемы «гендерного равенства», 
которая актуальна и сегодня. Далее, профессор Кем-
бриджского университета низамиевед Кристина ван 
Руймбеке впервые представила обобщенный обзор 
исследований ученых разных стран на тему взаимос-
вязи поэмы «Семь красавиц» и оперы «Турандот». 
На конференции также выступили представители 
многих мировых университетов по темам, связан-
ным с творчеством Низами [7, с. 5].

В целом работа, осуществляемая сегодня 
в связи с жизнью и творчеством Низами Гян-
джеви, чрезвычайно отрадна. Возведение 
20 апреля 2012 г. по инициативе первого вице-
президента Азербайджанской Республики, пре-
зидента Фонда Гейдара Алиева – Мехрибан 
Алиевой памятника Низами Гянджеви в столице 
Италии – Риме, создание в 2013 г. по инициа-
тиве вице-президента НАНА, акад. Н. Пашаевой 
«Научного центра изучения Азербайджана и Кав-
каза» имени Низами Гянджеви при Оксфордском 
университете, деятельность организации «Наше 
национальное наследие» под руководством 
А. Самедовой, осуществляющей работу в этом 
направлении в Европе, являются яркими тому 
примерами.

Автором, создавшим первое подражание-
назире «Хамсе» Низами является Амир Хосров 
Дехлеви – один из влиятельных представителей 
персоязычной индийской литературы, чье творче-
ство оказало большое воздействие на всю после-
дующую персидскую литературу.
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Степень исследованности проблемы. Покой-
ный проф. Я. Караев писал в статье «Ближний 
Восток – исламское Возрождение – Низами 
Гянджеви»: «Хамсе» Низами оказало уникаль-
ное художественное влияние на литературный 
прогресс поэзии Ближнего Востока. Десятки 
поэтов средневековья, включая таких гиган-
тов, как Хосров Дехлеви (индийский поэт, 
1253–1325 гг.), Джами (персидско-таджикский 
поэт, 1414–1492 гг.), Алишер Навои (узбекский 
поэт, 1414–1501 гг.), Мухаммад Физули (азер-
байджанский поэт, 1494–1556 гг.), под непо-
средственным влиянием «Хамсе» создали свои 
поэмы-пятерицы, или отдельные поэмы-спутники 
«Хамсе»» [2, с.154]. Так, были написаны диссер-
тации: Газанфаром Алиевым по теме сравнитель-
ного анализа «Ширин и Хосров» с «Хосровом 
и Ширин», Тахиром Магеррамовым – «Меджнун 
и Лейли» с «Лейли и Меджнун» и Мехди Кязимо-
вым – «Хашт бехешт» с «Хафт пейкар». Позже, 
все три исследовательские работы были опубли-
кованы в виде монографий.

Творчество Амир Хосрова также занимает 
особое место в фундаментальном исследовании 
покойного профессора Гуламхусейна Бегдели 
«Тема «Хосров и Ширин» в восточной литера-
туре» [3]. Позднее, тема творческих отношений 
Низами и Амира Хосрова с разных сторон была 
освещена в энциклопедической книге Г. Алиева 
«Темы и сюжеты Низами в литературах народов 
Востока» [11], а также монографии профессора 
М. Кязимова «Последователи Низами» [14].

В то же время азербайджанские ученые прини-
мали активное участие в подготовке научно-кри-
тического издания оригинального текста «Хамсе» 
Амира Хосрова в Советском Союзе в 70-х годах 
прошлого века. Работа, проделанная в этой обла-
сти авторитетными исследователями-текстологами 
Г. Алиевым и Т. Магеррамовым, получила высо-
кую научную оценку на международном уровне.

Помимо этого востоковедом и переводчиком 
Аббасали Саровлу был осуществлен поэтический 
перевод на азербайджанский язык «Ширин и Хос-
ров» [4] Амира Хосрова, и этот перевод изда-
вался несколько раз. Сборник лирических сти-
хов «Наставление моему сыну» [5], включавший 
избранные переводы газелей, рубаи, фахриййе 
и наставлений (насихат) поэта на азербайджан-
ский язык, был опубликован в 1976 г. издатель-
ством «Гянджлик» под редакцией отечественного 
поэта (ныне покойного) Мирмехди Сеидзаде.

К сожалению, за годы независимости в нашей 
стране не было предпринято ни одной серьезной 

инициативы в области исследования и перевода 
произведений Амира Хосрова. Только в 2004 году 
в Музее литературы имени Низами Гянджеви 
Национальной академии наук Азербайджана 
состоялась конференция, посвященная 750-летию 
со дня рождения Амира Хосрова Дехлеви [6]. 
Однако в условиях независимости были созданы 
благоприятные условия для более объективного 
изучения классического наследия.

Сведения о жизни и творчестве Амира Хос-
рова Дехлеви мы имели возможность почерп-
нуть в основном из монографии азербайджан-
ского ученого Т. Магеррамова «Поэма Амира 
Хосрова Дехлеви «Меджнун и Лейли» [1], книги 
востоковеда Г. Я. Алиева «Персоязычная литера-
тура Индии» [10], М. Кязимова ««Хафт пейкар» 
Низами и традиция назире в персоязычной поэзии  
XIV–XVI веков» [13] и частично из известного 
произведения чешского востоковеда Я. Рипки 
«История персидской и таджикской литературы» 
[12]. Выдающийся русский востоковед Е. Бертельс 
в книге «Исторический очерк персидской литера-
туры» пишет: «Трудно решить вопрос, кто из них 
выше, настолько различны они по характеру твор-
чества. У Хусрау нет психологического анализа 
Низами, но зато и нет невероятной перегруженно-
сти поэм научным балластом. Низами для понима-
ния требует зачастую обширнейшего комментария, 
ученость занимает у него весьма важное место. 
Амир Хусрау учености никакого значения не при-
дает – он стремится воздействовать на читателя 
отделкой словесной стороны, доведённой у него 
до какого-то прямо нечеловеческого изощрения. 
Изысканнейшие образы, метафоры, тропы, ред-
кие рифмы сплетаются в блестящее целое, сверкая 
красками павлиньего хвоста» [8, с. 40].

Жизненный путь Амира Хосрова Дехлеви. 
Используя вышеприведенные источники, необхо-
димо хотя бы вкратце представить информацию о 
жизни и творчестве писателя. Йаминаддин Абул 
Хасан Амир Хосров Дехлеви родился в 1253 г. 
в городе Патиали, в 300 км от Дели. Известно, что 
поэт не являлся чистым индийцем по националь-
ности. Его мать была индианкой, а отец – тюрком. 
Его отец Амир Сейфаддин Махмуд покинул Сред-
нюю Азию во время монгольской оккупации и пере-
ехал в Индию. Это произошло в период правления 
султана Илтутмуса. Амир Сейфаддин Махмуд 
вскоре стал одной из влиятельных фигур дворца 
султана, а позже погиб в одном из сражений. 
Будущий поэт остался без отца, когда ему было 
пять лет, а его юность прошла во времена прав-
ления султана Гийасаддина Балба (1265–1287).  
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Необычайный япоэтический талант Амира Хосрова 
привлек внимание сына султана Мухаммада. Моло-
дой Мухаммад в целом проявлял большой интерес 
к искусству и литературе, а Амир Хосров Дехлеви 
явился средоточием его «маленького дворца». После 
смерти Мухаммада Амир Хосров переехал в Дели 
и прожил там до конца своей жизни в период правле-
ния семи султанов [1].

До конца своей жизни Амир Хосров Дехлеви 
оставался последователем суфийского тариката 
«Чиштиййа» – одного из самых могуществен-
ных суфийских орденов своего времени и являлся 
близким другом главы этого тариката – шейхом 
Низамаддином. В монографии Тахира Магерра-
мова история сближения поэта с его наставником 
шейхом Низамаддином Авлиййа описываются 
следующим образом:

 "چون از حد بلوغیت چند مرحله تجاوز نمود اراده صحبت
 سلطان المشایخ شیخ نظام اولیا نموده مرید گردید و بتدریج او را در

خدمت شیخ رتبتی پیدا گشت..."
«Вскоре после достижения совершеннолетия 

он пошел на службу к султану шейхов – шейху 
Низаму Авлиййа, стал его учеником и постепенно 
обрел [высокий] сан, находясь рядом с шейхом...» 
[1, с. 42].

Об этой дружбе поэт неоднократно писал 
в своих произведениях. Амир Хосров, проведший 
свою жизнь среди дворцовых интриг, отдалился 
от великосветского общества только после смерти 
своего любимого друга Низамаддина и умер в 1325 
г. спустя шесть месяцев после смерти своего друга. 
Его могила находится рядом с могилой шейха 
Низамаддина недалеко от Дели. На могиле поэта 
начертано несколько бейтов, восхваляющих его:

"میر خسرو خسرو ملک سخن
آن محیط فضل و دریای کمال
نثر او دلکش تر از ماء معین

نظام او صافی تر از آب زال ل
بلبل دستانسرای بیقرین

طوطی شکرمقال بی مثال
از پی تاریخ سال فوت او

چون نهادم سر بزانوی خیا ل
شد غدیم المثل یک تاریخ او

دیگری شد طوطی شکر مقال "
Мир Хосров – самый могущественный шах 

царства слов.
Море добродетели, океан совершенства.
Его проза (наср) – словно спокойная река, 

струящаяся для души,
Его поэзия (назм) – что зеркало, прозрачнее 

воды, ярче луны.
Это соловей, пение которого не имеет равных 

себе.

Это говорящая птица (тути1), сладость [речей] 
которой ничто не превосходит.

Когда я написал дату смерти,
Я склонил голову к коленям и попросил у вре-

мени пощады.
Одной датой на камне стал «Кадим ал-мисл».
Второй же датой стал «Тути-йи шакармакал» [1].
Тахир Магеррамов подчеркивает, что выра-

жения «кадимул-мисл» и «тути-йи шакармакал», 
приведенные здесь в последних строках (мисра), 
означают 725 год по календарю хиджры и 1325 год 
по григорианскому календарю, который является 
датой смерти поэта [1, с. 44]. Наследие поэта 
весьма богато. Размер масштабов этого наследия 
по-разному отражен в различных источниках. 
К примеру, согласно средневековым источникам, 
литературное наследие Дехлеви достигает мил-
лиона строк. Согласно другому источнику, Мирза 
Байсунгур – внук Теймурленга, князя Герата 
и в то же время ученого, нашел 250 000 мисра 
(строк) поэта и не продолжил изысканий, потому 
что устал. Ян Рипка указывает, что наследие Дех-
леви состоит из 400 000 бейтов. В исследовании 
же Тахира Магеррамова приводятся различные 
показатели. К примеру, Бади аз-Заман Хора-
сани пишет в книге «Мунтахабат-и адабиййат-и 
фарси» («منتخبات ادبیات فارسی» / «Избранное из пер-
сидской литературы»):هیچ یک از سخن گویان را باندازۀ" 
نمانده"  -Никто из поэтов не оставил поэти»)او شعر 
ческого наследия такого масштаба») Даулатшах 
Самарканди приводит следующий пример из про-
изведений поэта в «Тазкират-и шу‘ара»:اشعار من"  
از پانصد هزار بیت کمتر است و از چهار صد هزار بیت بیشتر

(«Мои стихи насчитывают менее 500 000 бей-
тов и более 400 000 бейтов») [1. с. 46].

Иранский историк Аббас Икбал пишет следу-
ющее:

 "امیر خسرو بکثرت شعر مشهوراست و بعضی عدد ادبیات او
را تا یک کرور نوشته اند"

(«Амир Хосров известен количеством своих 
стихов. По оценкам некоторых, он написал до 
полумиллиона стихотворных строк – бейтов») 
[1, с. 46]. Во всяком случае, точных масштабов его 
литературного наследия пока еще никто не опре-
делил. Несомненно, что ценность литературного 
наследия никак не может определяться объёмом 
его масштабов. Сущностная ценность весьма 
небольшого в количественном отношении насле-
дия может быть настолько высока, что может 
оставить в тени даже самое объёмное наследие. 
Амир Хосров с одинаковым мастерством писал 
и творил на трёх языках: арабском, персидском 
1 Тути (перс.) – попугай.
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и хинди. Лирика поэта, состоящая из газелей, сти-
хов, рубаи, тарджибандов и других стихотворе-
ний, была собрана в пяти диванах с собственным 
предисловием автора еще при его жизни.

I. "تحفه الصغر "(«Товхат ас-сигр») «Дар детства». 
Здесь собраны стихи, написанные поэтом в воз-
расте от 15 до 19 лет, до 1272 г. [1, с. 47].

II.  "الحیوة  В книгу («Васт ал-хайат»)"وسط 
«Середина жизни» вошли стихи, написанные 
в 1272–1286 гг. [1, с. 47].

III.  "الکمال  Расцвет» («Гуррат ал-камал»)"غرة 
совершенства». Здесь собраны стихотворения, 
написанные до 1302 г., и в то же время в этот 
диван включено собственное вступление автора. 
Именно через это введение можно получить 
информацию о жизни, творчестве и научных воз-
зрениях поэта [1, с. 47].

IV. "نقیه  Остатки» («Бакие-йи накийе») "بقیۀ 
чистоты». Сюда входят стихи, написанные до 
1318 г. [1, с. 47].

V. "الکمال  Зенит» («Нахайат ал-камал») "نهایة 
совершенства». В этом диване собраны лириче-
ские стихи, написанные поэтом в последние годы 
его жизни [1, с. 47].

О «Хамсе» Дехлеви. Важнейшее произве-
дение, притягивающее внимание в творчестве 
Амира Хосрова, – это его «Хамсе». Амир Хосров 
Дехлеви был первым автором, создавшим назире-
подражание «Хамсе» Низами Гянджеви. В его 
«Хамсе» вошли следующие поэмы:

I. االنوار مطلع   " " («Матла‘ ал-анвар») («Вос-
хождение светил») создана в подражание "مخزن 
.(«Сокровищница тайн») "االسرار

II. "شیرین و خسرو" ( «Ширин и Хусрау» ) – в под-
ражание "خسرو و شیرین" «Хосров и Ширин».

III. "مجنون و لیلی " («Маджнун и Лейли») – в под-
ражание "لیلی و مجنون" «Лейли и Меджнун».

IV. "آیینۀ اسکندری" («Зеркало Искандара») – в под-
ражание "اسکندرنامه" «Искандар-наме».

V. "بهشت -в подража – («Хашт бехешт») "هشت 
ние "هفت پیکر" «Семь красавиц Низами» [1, с. 56].

Следует отметить, что Амир Хосров Дехлеви 
посвятил «Хамсе» своему главному покрови-
телю – Ала‘ ад-Дину Хилджи, который был сул-
таном Дели в 1296–1316 гг., и завершил ее за три 
года – с 298 по 1301 г. Из содержания же самих 
работ выясняется, что главным его другом являлся 
вдохновлявший его шейх Низамаддин [1, с. 56].

Одним из тех, кто высоко оценил творчество 
Амира Хосрова, был великий мастер слова Хафиз. 
Чешский востоковед Я. Рипка в книге «История 
персидской и таджикской литературы» оценивает 
это отношение так: «Однако о том, что Хафиз его 

высоко ценил, свидетельствует не только сохранив-
шаяся копия «Хамсе» Хосрова, переписанная вели-
ким ширазцем, но и тот факт, что известный первый 
стих первой газели из его дивана является явным 
вариантом стиха Хосрова» [12, с. 249]. То, что твор-
чество Дехлеви было лишено глубины философии 
Низами и приближено к стилю барокко, в дей-
ствительности полностью соответствовало требо-
ваниям эпохи. Несомненно, что «Хамсе» Амира 
Хосрова и других авторов вновь необходимо пере-
водить, изучать и сравнивать с «прототипом».

Если сравнить произведения Низами и Дех-
леви, можно увидеть, что они немногим отлича-
ются друг от друга. С этой точки зрения очень 
интересным представляется сравнение образа 
Лейли, имеющей одинаково горькую участь, 
в этих двух поэмах. В обоих произведениях Лейли 
изображена как девушка с чистым сердцем, спо-
собная на глубокую и искреннюю любовь. Однако 
в силу разницы в произведениях различаются 
и образы. В произведении Низами Лейли выдают 
замуж, а в произведении Дехлеви – женят Мед-
жнуна. У Дехлеви Лейли не выдают замуж. Её не 
обрекают на мучения и угрызения совести. Лейли 
не виновата перед Меджнуном. Меджнуну же 
устраивают свадьбу, тогда как «мужчина», обла-
дающий всеми правами, соответственно нрав-
ственным законам своего времени мог бы и не 
позволить произойти этому событию, которое 
поселило столь глубокую печаль в сердце его воз-
любленной. Когда читатель, немного знакомый 
с темой и сюжетом произведения Низами, видит 
эту Лейли, попавшую в столь удручающее поло-
жение, то ему кажется, что Амир Хосров был 
несколько равнодушен к своей Лейли.

В произведении Дехлеви Лейли пишет Мед-
жнуну письмо, полное возмущения и негодования. 
В произведении Низами Лейли хочет оправдаться 
письмом, в котором говорится, что она невиновна. 
Читатель, который прочтёт оба письма, проник-
нется сочувствием обеим Лейли. Однако это два 
разных сочувствия, потому что у Низами Лейли 
делают несчастной именно законы эпохи. Лейли 
у Дехлеви потрясена не только упадочным состо-
янием условий эпохи, но и свадьбой Меджнуна. 
В целом в творчестве Дехлеви брак Меджнуна, 
а точнее устроительство его свадьбы, несколько 
отодвигает образ Лейли в тень. Однако дальней-
ший ход событий успокаивает читателя. Другими 
словами, образ Лейли здесь немного возвыша-
ется, и ситуация почти уравнивается с положе-
нием Лейли у Низами. В обоих произведениях 
Лейли встречается с Меджнуном. Однако харак-
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тер этих встреч также различается. У Низами 
Лейли дважды встречается с Меджнуном и оба 
раза приглашает его к себе. Лейли же у Дехлеви 
лишь однажды встречается с Меджнуном и сама 
отправляется к нему. У Низами герои впервые 
встречаются при жизни Ибн Салама, и Лейли воз-
вышается до небес. В образе Лейли у Низами сое-
диняются целомудрие, честь и чистота, присущие 
восточным женщинам. Во второй раз они встреча-
ются после смерти Ибн Салама. Лейли у Дехлеви 
сама приходит к Меджнуну. Увидев своего люби-
мого во сне, Лейли решает пойти к Меджнуну.

Сцена смерти обеих Лейли очень горестна и глу-
боко печальна по силе воздействия на читателей. 
Обе Лейли умирают, и обе – с именем Меджнуна на 
устах. Обе перед смертью высказывают свои сокро-
венные переживания матери. Однако слова героинь 
различаются. Лейли у Низами не желает смерти 
Меджнуна. Она хочет, чтобы тот жил, являясь уте-
шением для её матери, символически напоминаю-
щим о ней самой. Лейли же у Дехлеви говорит, что 
если Меджнун верен ей, то он умрет и будет лежать 
в одной могиле с ней. Меджнун Дехлеви оправды-
вает чаяния своей возлюбленной, ложась в одну 
могилу с ней. Меджнун же у Низами, не сумев 
выполнить желания Лейли стать утешением для её 
матери, умирает на могиле у Лейли.

Другие произведения поэта. Мировую извест-
ность Амиру Хосрову Дехлеви, конечно же, при-
несла его «Хамсе», однако ограничивать его мас-
штабные, красочные творческие произведения 
лишь только одним этим сборником было бы непра-
вильно. Другие произведения поэта не получили 
широкого распространения далеко за пределами 
Индии, так как они больше отражают национальные 
и местные традиции, особенности и события.

К примеру:
I. "السعدین  Поэма о .(«Кран ас-са‘дейн») "قران 

союзе двух счастливых планет. Эта поэма посвящена 
встрече султана Муизаддина Кайкубадла с султаном 
Бенгалии Бугра-ханом. В 1289 г. должна была слу-
читься война между отцом и сыном, и Амир Хос-
ров находился при Бугра-хане. К счастью, война не 
произошла, и поэт посвятил этому событию поэму, 
озаглавив её подобным образом [1, с. 59].

II. В месневи "الفتوح  «Мифтах ал-футух» "مفتاح 
поэт описывает первый период правления шаха 
Джалаладдина Хилджи в «Ключе к завоеваниям» 
(1290–1296) [1, с. 60].

III. "سپهر  Поэма «Девять .(«Нух Сипехр») "نه 
небес» посвящена султану Кутбаддину Мубараку 
и отражает политические события его времени. 
В работе содержатся интересные идеи о воздухе, 

природе, религии и языке. Каждая глава написана 
в специальном размере. В этой работе Дехлеви 
уделил большое внимание разделу «Фахриййе» 
(«Самовосхваление») и даже подчеркнул, что сам 
он превосходит в мастерстве Сади Ширази [1, с. 60].

IV. "تغلقنامه" Текст месневи «Tуглак-наме» опи-
сывает захват власти Гази Маликом – основателем 
династии Туглаков [1, с. 60].

V. "خزرخان و   Довалрани и Хизир») "دولرانی 
хан»). Романтическая поэма «Дувалрани и Хизир-
хан» написана поэтом по просьбе Хизирхана и на 
основании предоставленных им определенных 
документов. По сюжету произведение чем-то 
напоминает «Лейли и Меджнун» [1, с. 60].

Амир Хосров также является автором ряда 
прозаических произведений. К примеру:

I. الفتوح -Сокро» .(«Хазаин ал-Футух») "خزائن 
вищница завоеваний» охватывает события, про-
изошедшие в первые 15 лет правления султана 
Ала‘ ад-Дина [1, с. 62].

II. "آعجاز خسروی" («Иджаз-и Хусрави»). «Чудеса 
Хосрова» представляет собой пятитомный сбор-
ник, посвященный в основном теории оратор-
ского искусства, философии, суфийской этике 
и индийской музыке [1, с. 63].

III. "الفواید  В произведении «Афзал "افضل 
ал-фаваид» («Величайшее благословение») отра-
жены взгляды поэта на тасаввуф.

IV.  "دهلی تاریخ   "(«Тарих-и Делхи»). «История 
Дели» – историческое произведение [1, с. 63].

Один из интересных фактов заключается 
в том, что Дехлеви, вероятно, писал романсы 
на индийских диалектах, и их переложение на 
музыку, вероятно, также принадлежало ему. Оча-
рованный романами Амира Хосрова, Джавахар-
лал Неру писал: «Я не знаю второго такого факта 
того, что песни, написанные шестьсот лет назад, 
исполнялись бы народом до сих пор без каких-
либо изменений в тексте» [15, с. 141]. Существует 
также предположение о том, что создателем зна-
менитого струнного музыкального инструмента 
«ситар» являлся Дехлеви.

Одним из самых заметных произведений Дех-
леви является поэтический словарь под названием 
باری"  Халик бари» («Халикбари»). Стихи» "خالیق 
здесь написаны на хинди арабским алфавитом. 
Словарь содержит множество стихотворных отрыв-
ков, написанных разным размером системы сти-
хосложения аруз.2 Этот словарь в основном связан 
с фонетической структурой индийских слов. Словарь  

2 Аруз – квантитативная система стихосложения, основанная 
на чередовании долгих и кратких слогов, возникшая в 
арабской поэзии и распространённая также в поэзии на 
фарси и на тюркских языках.
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сначала содержит слова, употребляемые на персид-
ском языке, затем на арабском языке, а затем – на диа-
лекте языка хинди (в основном на диалекте авадхи).

Выводы. Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что наследие Амира Хос-

рова Дехлеви все еще нуждается в изучении, 
его выдающиеся заслуги в персоязычной индий-
ской литературе, нововведения, которые он ввел 
в индийскую литературу, должны быть более глу-
боко изучены и исследованы.
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Rzayeva Rena Nuraddin. RETURN TO NIZES: AMIR KHOSROV DEKHLEVI
The main purpose of this article is to assess the influence of Nizami‘s work on the work of poets of different 

times, including on the work of the great Persian-speaking Indian poet Amir Khosrov Dakhlevi. The article 
provides information about the life and work of Amir Khosrov, focuses on the need for a deeper study of his 
works, as well as the translation of immortal samples of his poetic heritage. The study and popularization 
of the legacy of Amir Khosrov is important not only from the point of view of understanding the universal 
significance of Nizami‘s work, but also from the point of view of the development and expansion of cultural 
relations between independent Azerbaijan and India, one of the leading countries in the world. All of Dehlevi‘s 
works are written in Persian, but it is known that the poet has poems written in Arabic, and words in Sanskrit 
and Prakrit are also found in his poems. It is well known that the poet also wrote Hindi poetry, composed music, 
and possibly invented musical instruments. In general, it would be wrong to speak today of Nizami and his 
creative heritage as a past stage or a fully explored field of research. All over the world they study the work 
of Nizami and his followers, but there is always a need to return again and again to this cultural and spiritual 
issue from the point of view of modernity. It should be noted that Azerbaijani scientists, who, back in the Soviet 
period, understood the importance of researching the legacy of Amir Khosrov in terms of reflecting the scale 
of Nizami‘s genius, were particularly active in studying this topic in the USSR. It was their research in this 
direction that was carried out in the context of comparing the works of Amir Khosrov with the poems of Nizami. 
The work of Amir Khosrov Dehlavi is interesting not only for its volume, but also for its content and variety. 
Along with a large number of gazelles, poems, rubayas and other types of poetry, his works also include large-
scale poems, historical works, works on theory, style of poetry, and also about music.

Key words: Nizami Ganjavi, Amir Khosrov Dehlevi, "Khamsa", nazm (poetry), nasr (prose).
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«ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:  
СЕРЕДНЬОВІЧНА, БАРОКОВА ЧИ РОМАНТИЧНА МІСТЕРІЯ?

У статті розглядається можливість віднесення твору «Великий льох» Тараса Шевченка 
до традицій середньовічної, барокової або романтичної містерії. Саме поняття містерії 
відразу відсилає до такого жанрового різновиду драматургії, як релігійна драма, яка про-
йшла свій історичний шлях розвитку від середньовічної до барокової і частково проявила себе 
в новій літературі. Сучасні коментатори «Великого льоху» відносять цей твір саме до роман-
тичної містерії, навіть дають їй визначення, маючи на увазі передусім твір Т. Шевченка 
як взірцевий для цього жанру. Зважаючи на закони і логічні принципи жанрології, «Великий 
льох» Тараса Шевченка навряд чи можна віднести до містерії. І навіть не тільки тому, що 
містерія – жанр драматургії, а твір Т. Шевченка – віршова композиція. Жанрова природа 
«Великого льоху» зовсім інша, ніж у містерії. Українська література через певні історичні, 
культурні та релігійні обставини до драматичного мистецтва звернулася лише на початку 
XVII століття, тому засвоїла містерію не середньовічного, а барокового типу. На появу нової 
української драматургії містерії жодним чином не вплинули, а можна лише говорити про 
певний вплив інтермедійної частини цих драматичних творів. Про вплив на нову українську 
поезію не йдеться і поготів, зокрема і творчість Т. Шевченка, якому містерії не були відомі, 
бо на ту пору, коли він жив і творив, вони вийшли з мистецького та й церковно-релігійного 
вжитку. «Великий льох» Тараса Шевченка за своєю жанровою специфікою не підпадає під 
кваліфікацію середньовічної, барокової чи романтичної містерії. Підзаголовок як жанровий 
маркер до цього твору цілком випадковий, він не мотивований ні історично, ні естетично. 
Назва не є ключем до твору, її можна сприймати як елемент авторської гри, спробу завуа-
лювати зміст. Якщо це не містерія, то що? Висловлюється припущення, що це авторський 
жанр Т. Шевченка, який не має спеціальної назви, а становить собою віршову літературну 
композицію, аналогів якій не було ні до Т. Шевченка, ні після нього.

Ключові слова: Тарас Шевченко, містерія, середньовічна, барокова, романтична есте-
тика, віршова композиція, підзаголовок.

Постановка проблеми. Авторський маркер 
«Великого льоху» – містерія. Чи є це жанровим озна-
чником твору – невідомо. Т. Шевченко часом ставив 
до своїх творів підзаголовок, який не відповідав жан-
ровій специфіці створеного, а радше був своєрідним 
метафоричним означенням, у яке вкладався пев-
ний авторський зміст. Наприклад, чи є комедією за 
своїм жанром «Сон» («У всякого своя доля <…>»)?  
А в підзаголовку до твору стоїть – «комедія».

«Великий льох» – це і не поема, хоч повсюдно – 
у публікаціях та літературознавчих студіях – зазна-
чається, що це саме поема. Проте цей твір не від-
повідає жанровому канону поеми. Радше маємо 
справу із самобутньою літературною компози-

цією, назви якій не придумано. Це, до речі, сто-
сується таких творів Т. Шевченка, як «Кавказ»,  
«І мертвим, і живим <…>», «Сон» («У всякого 
своя доля <…>»), «Царі» та деяких інших, які 
є авторськими жанровими новотворами і не вля-
гаються за своїми формальними параметрами 
у жоден жанровий канон.

Але якщо вже «містерія», то варто помірку-
вати, наскільки відповідає це означення змістові 
і формі «Великого льоху». Саме поняття містерії 
відразу відсилає до такого жанрового різновиду 
драматургії, як релігійна драма, яка пройшла 
свій історичний шлях розвитку від середньовіч-
ної – до барокової і частково проявила себе в новій  
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літературі [8, с. 135–228]. Ті літературознавці, які 
спеціально досліджували твір «Великий льох», 
одностайно бачили жанрові витоки Шевченкового 
твору у традиціях середньовічної та барокової 
містерії. Їхні міркування синтезував Ю. Барабаш: 
«Генетичні витоки Шевченкової поеми виявля-
ються на кількох рівнях. На рівні культурно-істо-
ричному це передусім середньовічна західноєвро-
пейська містерія та її модифікація в українському 
бароко <…>. Містеріально традиції сягають таких 
особливостей «Великого льоху», як підставовий 
для композиції та всієї образної системи тер-
нарний принцип, опертя на сакральне число «3» 
(три частини, три душі, три ворони, три лірники), 
превалювання конвенційного, умовно-знакового 
начала над конкретно-чуттєвими уявленнями і – 
найважливіше – акцент на архетипі Воскресіння, 
вірою в яке позначені Шевченкові міленарні візії 
та пророцтва. Зі староукраїнською вертепною 
та шкільною драмою різдвяного й великоднього 
циклу, яка успадкувала і разом трансформувала 
на національному ґрунті риси західноєвропей-
ської містерії, кореспондують елементи бур-
леску та гротеску, наявні, зокрема, у розділах  
«Три ворони» та «Три лірники» [2, с. 341–342].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Надуманим і науково сумнівним є твердження про 
те, що містерія в романтичну добу набула роман-
тизованих рис. Коментатори «Великого льоху» 
у найновішому повному зібранні творів Т. Шев-
ченка у дванадцяти томах відносять цей твір саме 
до романтичної містерії, навіть дають їй визна-
чення, маючи на увазі передусім твір Т. Шевченка 
як взірцевий для цього жанру: «Містерія – різно-
вид романтичної алегорично-символічної поеми, 
для якої характерні поєднання фантастичного 
з реальним, символіка, філософічність, тяжіння 
до драматизації» [10, c. 729]. Прихильники роман-
тичної містерії аргументують свої міркування 
тим, що у «Великому льосі» наявний «основний 
містичний мотив – віщування народження (за над-
природних умов) двох близнят-антагоністів, один 
з яких – національний месія, рятівник України, 
другий – її кат» [10, c. 729]. До такого тлумачення 
містичного мотиву долучається і Ю. Барабаш: 
«У цьому Шевченковому провіщенні закладено 
містичне зерно, і ця містика не суперечить істо-
ричній правді, бо вона є містикою самої історії, 
історії України» [2, c. 354].

Так, між словами «містичний» і «містерія» існує 
передусім лінгвістично-семантичний зв’язок, 
оскільки грецьке mistikos означає таємничий, 
а містерія пов’язується з таїнством (можна при-

пустити, що це таїнство зумовлене складнощами 
у практичній реалізації обрядів (богослужіння, 
літургії) у перші століття існування християнства, 
коли воно переслідувалося і заборонялося). Однак 
містика тлумачиться як віра в щось ірраціональне, 
унаслідок чого воно постає як таємниче, відкрите 
лише божественній свідомості; водночас це може 
трактуватися як зв’язок людини з потойбічним 
світом, знаки якого часом проявляються в загадко-
вій, незбагненній формі. Інша річ – містерія. Літе-
ратурознавчі словники нового покоління подають 
такі тлумачення містерії: а) «західноєвропейська 
середньовічна релігійна драма, що виникла на 
основі літургійного дійства <…> в основу покла-
дено біблійні сюжети <…> успадкована україн-
ським шкільним театром» [5, c. 462]; б) «один із 
найпоширеніших жанрів середньовічної драма-
тургії <…>. Перші містерії були обробками опо-
відей про Ісуса Христа («Воскресіння» ХІІ ст., 
Англія). Пізніше вони увібрали й іншу біблійну 
тематику й розділилися на три основні групи: 
найпоширеніша – новозавітна, менш поширені – 
старозавітна й апостольська» [4, c. 329].

Як бачимо, зміст понять «містичний» і «місте-
рія» різниться, а це не дає підстав їх ототожню-
вати чи змішувати. До того ж містичне не повинне 
асоціюватися у «Великому льосі» з романтичним 
пафосом або з накиданням цьому творові визна-
чення «романтична містерія», на що звертає увагу 
Ю. Барабаш: «Тимчасом наявність містичного 
начала в поемі є очевидною, і воно пов’язане не 
з особливостями романтичного стилю (у циклі 
«Три літа», куди входить «Великий льох», Т. Шев-
ченко був уже далекий від сприйняття національ-
ної історії в романтичному серпанку), навіть і не із 
жанровими законами містерії; було інакше: вибір 
жанру, форми, стилістичних засобів продиктова-
ний поетові його відчуттям містичної передвизна-
ченості ходу національної історії, поглядом на ті 
чи ті її повороти й події як на результат вищих, 
трансцендентних сил» [2, c. 354–355].

Постановка завдання. Зважаючи на закони 
і логічні принципи жанрології, «Великий льох» 
Тараса Шевченка не можна віднести до містерії. 
І навіть не тільки тому, що містерія – жанр драма-
тургії, а твір Т. Шевченка – віршова композиція. 
Жанрова природа «Великого льоху» зовсім інша, 
ніж у містерії. Щоб у цьому переконатися, зверні-
мося до історії й теорії жанру містерії.

Виклад основного матеріалу. Її витоки –  
у середньовічній системі літургії, яка оста-
точно сформувалася наприкінці першого тися-
чоліття. Середньовіччю загалом була властива  
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театральність – побуту, зокрема придворного, ети-
кету, лицарських турнірів, громадської практики 
в таких формах її вираження, як посвята, ініціа-
ція, торгова оборудка. Католицький культ у захід-
ній церкві взяв на себе оформлення соціальних 
завдань, як то було раніше з античною драмою. 
Драматичні літургійні сюжети, почерпнуті зі Свя-
того Письма, були цілком самодостатніми, тому 
без усякої потуги ділилися на окремі епізоди, мали 
такі драматичні компоненти, як перипетія, пере-
лом, катастрофа, апофеоз, тож уже тут були закла-
дені можливості переходу від ритуалу до драми. 
Цей процес відбувається в XI–XIII ст. Літургійна 
драма набула жанрових форм містерії – так 
назвали середньовічну європейську драму XIV–
XVI ст. Основними формами містерій були різд-
вяні та великодні драми, у яких розігрувалися від-
повідні євангельські сюжети. З різдвяного циклу 
відомі такі найдавніші містерії: «Дійство про 
пастирів віфлеємських», «Дійство про волхвів», 
«Дійство про побиття немовлят», «Дійство про 
пророків», «Дійство про Різдво»; з великоднього 
циклу – «Дійство про відвідування Гробу», «Вели-
коднє дійство», «Дійство про ходіння в Еммаус», 
«Страсне дійство» [1, c. 82–153]. Поетика місте-
рій щільно пов’язана з алегоричністю і символі-
кою Святого Письма, а головна її властивість – 
сакральний зміст, який формувався зі священного 
часу і простору, де функціонували ключові образи 
(персонажі) священної історії в її кульмінаційних 
виявах – Різдво та Воскресіння Господнє.

Українська література через певні історичні, 
культурні та релігійні обставини до драматичного 
мистецтва звернулася лише на початку XVII ст., 
тож засвоїла містерію не середньовічного, а баро-
кового типу. Окремим різновидом європейської 
драми XVI ст. була єзуїтська драма (єзуїти – като-
лицький орден, який сприяв зміцненню папства 
та католицизму, активно й організовано боровся 
з Реформацією). Як зазначали у своїх досліджен-
нях В. Рєзанов, М. Возняк, О. Білецький, поста-
новки єзуїтських драм справляли велике есте-
тичне враження на глядачів як своїм змістом, так 
і вмілим зображенням характерів, настроїв, ситу-
ацій, дійових осіб, сценічними ефектами, коли 
застосовувались музика, малюнки, оптика, меха-
ніка. Вистави мали сильний моральний вплив, 
могли повернути думку і почуття глядачів у тому 
напрямі, на якому автори наполягали. Єзуїтська 
практика виробила такі драматичні форми: діа-
логи, драми, парадні вистави з урочистих нагод. 
За тематикою це були переважно твори різдвяні 
та великодні, тобто містерії.

Єзуїтська драма набула значного поширення 
в Польщі вже у другій половині XVI ст. Вона 
не обмежувалася тільки шкільною практикою, 
що звужувало її вплив, а виходила на вулиці 
та майдани, стала видовищем. Ось як О. Білець-
кий зображує цю практику: «У ці дні по вулицях 
Кракова або Вільна тягнуться колісниці, задра-
піровані і прикрашені квітами і написами; на 
колісницях – постаті, що алегорично зображають 
Любов, Милосердя, святу Євхаристію тощо; за 
колісницями почет із піших і кінних школярів, що 
одягнені ангелами, рицарями, патріархами, про-
роками і співають гімни під акомпанемент орке-
стру. Процесія рухається до площі, де буде розі-
грано драматичну сцену на тему згадуваної події, 
а потім процесія повертається до храму, звідки 
вона вирушила. Легко уявити собі, яке враження 
на натовп справляли ці колісниці, ці тріумфальні 
арки з емблемами і гербами, зображення знарядь 
тортур і страти Христової, химерні костюми вико-
наців і виголошувані ними пишномовні вірші – 
усе це масове дійство просто неба в руках єзуїтів 
було могутнім засобом католицької пропаганди» 
[3, c. 323].

Про польський єзуїтський театр згадано тому, 
що саме він мав безпосередній вплив на виник-
нення драматичного мистецтва в Україні. Про 
нього є згадки в Івана Вишенського, який із пози-
цій православної людини писав про нього досить 
критично: «А латинских басней ученицы зовемые 
казнодіи, трудитися в церкви не хочют, толко 
комедии строят и играют». У «Пораді» письмен-
ник веде мову про «латинські прелесті», до яких 
відносив і латинську мову, й освіту в єзуїтських 
колегіумах, й Аристотеля та Платона, і «комедії 
та машкари» – тобто всю систему західної куль-
тури й освіти, яка йому уявлялася синонімом 
«зіпсуття, невіри, деморалізації і фальшивості» 
(І. Франко). Такі настрої були і в інших право-
славних діячів освіти і культури, які прагнули 
протиставити єзуїтським «машкарам» свої дра-
матичні вистави, що плекалися у православних 
навчальних закладах уже наприкінці XVI ст., 
зокрема у Львівській братській школі, засно-
ваній у 1586 р. Парадоксально, але новоутво-
рені православні школи, придумані драматичні 
дійства в їхніх стінах багато в чому (передусім 
у художній формі) повторювали єзуїтську прак-
тику. Щодо цього В. Рєзанов писав: «Українські 
братські школи мали науково виховати своїх учнів 
у дусі православія і тим певною мірою обмеж-
ити мандрівки української молоді «по світу» до 
шкіл польських та західноєвропейських <…>  
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Щоб піднести свою школу до рівня католицької 
й щодо деталей, керівники навчальної справи 
намагалися були запровадити в побут учнів особ-
ливості, що приваблювали у школах інших вір: 
упорядковано, між іншим, виступи учнів із релі-
гійно-драматичними декламаціями та співами 
у школі, у церкві й по інших місцях» [6, c. 19].

Містерія як жанр в українській літературі 
і театральному мистецтві виявила себе лише 
в першій половині XVII ст., і це були передусім 
великодні драми. «Саме від середньовічних міс-
терій переходять у великодні драми традиційні 
євангельські мотиви, поєднані зі старозавітними 
образами» [7, c. 61], – зазначає сучасний автори-
тетний дослідник давньої української драматур-
гії М. Сулима. До перших таких творів належить 
«Размишляннє о муці Христа Спасителя нашого» 
(1631 р.) Іоаникія Волковича. Пізніше були ство-
рені «Слово о збуреню пекла», «Дійствіє на 
страсти Христови списанноє», «Царство Натури 
Людской <…>» (усі містерії – анонімні твори 
другої половини XVII ст.), «Торжество Єстества 
Человіческого <…>» (1706 р.), «Властотворний 
образ <…>» (1737 р.) Митрофана Довгалевського 
й інші. Різдвяні містерії були менш поширеними 
і відносять їх переважно до XVIII ст.: «Комедія 
на день Рождества Христова» (1702 р.) Дмитра 
Туптала, «Дійствіє на Рождество Христово <…>» 
(анонімний твір), «Комическоє дійствіє <…>» 
(1737 р.) Митрофана Довгалевського, «Різдвяна 
містерія» (збереглися пролог і епілог).

На появу нової української драматургії містерії 
жодним чином не вплинули, а можна лише гово-
рити про деякий вплив інтермедійної частини цих 
драматичних творів. Про вплив на нову українську 
поезію не йдеться і поготів, зокрема й на творчість 
Т. Шевченка, якому містерії не були відомі, бо на 
ту пору, коли він жив і творив, вони вийшли з мис-
тецького та й церковно-релігійного вжитку.

Можна хіба що типологічно виділити місте-
рійні елементи у «Великому льосі».

Від середньовічної містерії є тут відгомін 
образів Раю та Пекла, проте ці образи в Т. Шев-
ченка мають символічне значення «ідеального 
минулого» (передусім козацької слави) та «без-
правного теперішнього» (тогочасний соціальний 
та національний стан української спільноти). 
«Ідеальне минуле» асоціюється з «великим льо-
хом» («Коли б вже швидше розкопали, / Тойді б 
у Рай нас повпускали» [10, c. 314]). Таємниця 
«великого льоху» полягає в тому, що нібито захо-
ваний у ньому скарб стане початком національ-
ного воскресіння:

<…> Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти! <…> [10, c. 328].
Тема народження («різдва») також звучить 

у «Великому льосі»: це не тільки народження 
нової України, але й народження двох близнят, 
про що йдеться в розмові трьох ворон. І те, що 
ця тема вкладається у словеса ворони, і тональ-
ність повідомлення, вказують на іронічний, проте 
по-реалістичному жорсткий смисл передвіщення:

Сю ніч будуть в Україні
Родиться близнята,
Один буде, як той Гонта,
Катів катувати!
Другий буде <…> оце вже наш!
Катам помагати [10, c. 322].
Від барокової містерії у «Великому льосі» – спе-

цифічний химерний хронотоп, на що звернув увагу 
Ю. Барабаш: «Хронотоп «Великого льоху» являє 
собою «гру» вельми складну і примхливу. «Події», 
які, зауважимо, не є подіями у власному, звичному 
сенсі цього слова, відбуваються симультанно в кіль-
кох часових площинах – в історичній минувшині, 
у поетовій сучасності й у міленарному, почати  
хіліастичному, часі. «Дія», а точніше, містеріальне 
дійство, охоплює різні топонімічні сфери (Суботів, 
Батурин, Канів, Париж, Петербург, Київ, Переяс-
лав), але якщо під дією нині розуміти рух авторової 
мислі, наскрізної ідеї твору, то рух розгортається 
в метафізичній просторіні, сягаючи і висот косміч-
них, трансцендентних» [2, c. 347]. Загалом, динамізм 
композиції, постійне контрастування думок та обра-
зів, справді барокове компонування тексту – усе це 
в Т. Шевченка передусім від узвичаєних у бароко 
засобів, якими частково користувалися й автори 
українських містерій у XVII–XVIII ст.

Щодо ознак у «Великому льосі» романтичної 
містерії, то тут ситуація досить проблематична, бо 
постає питання, чи були в літературі романтичні 
містерії. Б. Шалагінов у «Романтичному словни-
кові», спираючись передусім на ранній німецький 
романтизм, розмірковує так: «Романтики знали 
містерію як вид синкретичного художнього дій-
ства в середньовічному місті. Її переосмислення 
відбувалося, імовірно, несвідомо, у загальному 
руслі їхніх релігійно-містичних пошуків, у руслі 
спроб поєднати художній червень із самою орга-
нічною основою людського життя, яку вони 
розуміли як єдність фізичного і духовного. Тут 
вони відкрили ідею містеріальної долі людини,  
містерії духу. Прообразом цього стала «Божественна 
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комедія» Данте <…> Містерія стала для романтиків 
важливим сюжето- і жанроутворювальним принци-
пом. Було знайдено принцип динамічного розвитку – 
особистості, обставин, середовища» [9, c. 71–72]. 
Можливо, містерія деяким чином стосується німець-
кого (чи загалом західноєвропейського) романтизму, 
проте романтизм український мав свою специфіку, 
він тяжів не до традицій попереднього розвитку 
письменства, як у Західній Європі, а насамперед до 
автентичного фольклору, тому й ситуація з україн-
ським романтизмом дещо інша, адже в уснопоетич-
ній традиції містерійні мотиви й образи відсутні. 
А якщо і є тут теми «Різдва» чи «Воскресіння», то 
вони мають автохтонне міфологічне забарвлення. 
Крім того, як зазначалося вище, «Великий льох» 
написано не в романтичному стилі, як і весь цикл 
«Три літа», куди входить цей твір. Тому немає під-

став шукати в ньому риси романтичної містерії, бо 
вони насправді там відсутні.

Висновки і пропозиції. Отже, твір «Великий 
льох» Тараса Шевченка за своєю жанровою специ-
фікою не підпадає під кваліфікацію середньовічної, 
барокової чи романтичної містерії. Підзаголовок як 
жанровий маркер до цього твору цілком випадко-
вий, він не мотивований ні історично, ні естетично. 
Назва не є ключем до твору, її можна сприймати як 
елемент авторської гри: можливо навіть, що автор 
завуальовує цією назвою справжній зміст твору. Зви-
чайно, виникає питання: якщо це не містерія, то що? 
Не претендуючи на вичерпність відповіді, можу ска-
зати лише одне: це авторський жанр Т. Шевченка, 
який не має спеціальної назви, а становить собою 
віршову літературну композицію, аналогів якій не 
було ні до Т. Шевченка, ні після нього.
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Bilous P. V. TARAS SHEVCHENKO’S “GREAT CELLAR”:  
MEDIEVAL, BAROQUE OR ROMANTIC MYSTERY?

The article considers the possibility of classifying the work “Great Cellar” by Taras Shevchenko as a tradition 
of medieval, baroque or romantic mystery. The very concept of mystery immediately refers to such a genre variety 
of drama as religious drama, which has passed its historical path of development from medieval to baroque 
and partially manifested itself in the new literature. Modern commentators of the “Great Cellar” attribute this work 
to the romantic mystery, even give it a definition, referring primarily to the work of Shevchenko as a model for this 
genre. Given the laws and logical principles of genre, Taras Shevchenko’s “Big Cellar” can hardly be considered 
a mystery. And not only because mystery is a genre of drama, and Shevchenko’s work is a poetic composition. The 
genre nature of “The Great Cellar” is completely different than in the mystery. Due to certain historical, cultural 
and religious circumstances, Ukrainian literature turned to dramatic art only at the beginning of the 17’th century, 
so it mastered a mystery not of the medieval but of the Baroque type. The appearance of the new Ukrainian drama 
was not influenced in any way by the mysteries, but we can only speak of a certain influence of the intermediate part 
of these dramatic works. Moreover, it is not a question of influencing new Ukrainian poetry, in particular the work 
of Shevchenko, who did not know the mysteries, because at the time when he lived and worked, they went out 
of artistic and ecclesiastical-religious use. Taras Shevchenko’s “Big Cellar” does not fall under the qualification 
of medieval, baroque or romantic mystery in terms of its genre specificity. The subtitle as a genre marker for this 
work is completely accidental, it is not motivated either historically or aesthetically. The title is not the key to 
the work, it can be perceived as an element of the author’s game, an attempt to obscure the content. If this is not 
a mystery, then what? It is suggested that this is the author’s genre of Shevchenko, which has no special name, but 
is a poetic literary composition, which had no analogues before or after Shevchenko.

Key words: Taras Shevchenko, mystery, medieval, baroque, romantic aesthetics, poetic composition, 
subtitle.
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ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР БАЛАДНОЇ ЕПІКИ ВАСИЛЯ МАРСЮКА

У статті проаналізовано балади Василя Марсюка, надруковані в останніх його збірках – 
«Романтика пізньої осені» (2015 рік), «Балада про дві скрипки» (2018 рік), «Голос волаючого 
на майдані» (2019 рік). За об’єкт дослідження обрано балади, жанрову своєрідність яких 
визначив автор: у назві, у підзаголовку, за жанровими ознаками, за мотивами драматичних 
переживань.

Балади В. Марсюка історичного, героїчного, соціально-побутового змісту з наскріз-
ними проблемами: митця і суспільства, національної ідентичності, громадсько-політичних 
питань. Змістове розмаїття баладної епіки часто твориться з конкретної місцевості – 
Донеччини, де проходило становлення його як особистості та письменника. Першоосновою 
балад В. Марсюка є реалістичність, ретроспективність, автобіографічність: голодне напів-
сирітське дитинство, репресований батько, усвідомлення українського патріотизму на тлі 
засилля чужизни, нав’язаної русифікації на Донбасі, залюбленість у природу.

Жанровизначальним чинником балад В. Марсюка є також фольклорні образи, мотиви, 
як тло сюжетів; образи рослинного і тваринного походження, які він персоніфікує, наділяє 
реальними рисами, народнопісенна символіка. Поема-балада «Ліана», хоч і зазнала жанро-
вого «схрещення» – вказівка «поема-балада на гуцульський мотив», проте з виразним лірич-
ним началом, із впливом народних традицій на творення власної художньої системи.

У статті подано спогади В. Марсюка про написання найвідомішої його «Балади про дві 
скрипки» із присвятою відомому композитору Володимиру Івасюку. Музику до балади написав 
В. Івасюк у 1971 році, поєднавши два мелоси – східноукраїнський і західноукраїнський у супро-
воді гри на цимбалах.

Балади В. Марсюка є репрезентацією подій ХХ – початку ХХІ століття, драматичні за 
моральними переживаннями й багатоманітні за формою, їхнім провідним образом є людина. 
Для балад характерні стисле окреслення місця, перехід від конкретної ситуації до філософ-
ського узагальнення про моральні канони.

Ключові слова: літературна балада, жанр, реалістичність, ретроспективність, фоль-
клор.

Постановка проблеми. Питання жанрової сво-
єрідності літературної балади того чи того митця 
потребує досконалого вивчення та внесення тер-
мінологічних уточнень, як, наприклад, художній 
простір баладної епіки Василя Марсюка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У підручниках і енциклопедіях фольклорний 
та літературний жанр не розмежовуються чітко. 
Народній баладі, особливо із ХХ ст., більше при-
ділено уваги як у наукових студіях, так і у ґрун-
товних монографіях [1]. Стосовно ж літератур-
ної балади, особливо другої половини ХХ ст., 
досліджень мало, вони стосуються переважно 
проблем генології жанру та творчості конкрет-
них поетів чи літературної когорти (В. Біляцька, 
Т. Салига, Л. Тарнашинська), дослідження зв’язку 
фольклорної і літературної балад, компаратив-
ного зіставлення української і європейської балад 

(О. Карбашевська, Н. Копистянська, Р. Крохмаль-
ний, О. Марценківська, Л. Петрухіна).

Постановка завдання. Мета – дослідити спе-
цифіку балад Василя Марсюка, визначити худож-
ній простір, їхню тематичну своєрідність.

Виклад основного матеріалу. Василь Мар-
сюк із тих митців, які «пишуть себе», акцентуючи 
накладання ліричного героя, особливо в ліро-
епосі, на власну особу з реальними «життєвими» 
героями та присвятами («Не вернувся мій батько 
з Алтаю», цикли «Епіграми, пародії, памфлети», 
«Вітчизни дим гіркий»), семантикою заголовків 
і означеними топонімами («Слово до Криму», 
«Слово до Донбасу», цикл «Тривожний Київ»). 
Він постійно урізноманітнює жанрові форми, 
особливо поеми (поема з козацькими моти-
вами, поема-монолог, поема-репортаж, етюдна 
поема, сонетна поема, поема з пелюсток, поема  



205

Українська література

з портретів, іронічна поема), балади (поема-балада 
на гуцульський мотив, балада на народно-пісен-
ний мотив, короткі балади). Ліро-епос В. Мар-
сюка є малодослідженим (І. Дзюба, В. Біляцька, 
В. Поліщук), як і загалом творчий доробок пись-
менника. Досліджувати будемо балади митця, 
надруковані у збірках «Романтика пізньої осені» 
(2015 р.), «Балада про дві скрипки» (2018 р.), 
«Голос волаючого на майдані» (2019 р.).

Своєрідність балад В. Марсюка відповідає 
усталеним генологічним ознакам: ліро-епічність, 
сюжетність основи, динамізм дії, легендарний чи 
історичний зміст. Об’єктом нашого дослідження 
є балади, жанрову своєрідність яких визначив 
автор. Це твори, у яких:

– жанр визначено в назві: «Балада дитин-
ства», «Балада про баяніста», «Пенсійна балада», 
«Балада про дві скрипки», «Святкова балада», 
«Степова балада», «Гірська балада», «Балада про 
сестру і брата», «Балада про шахтарок», «Вечірня 
балада», «Вишнева балада»;

– у підзаголовку: «Полин на териконі» (балада), 
«Шлях пілігрима» (балада), «Добра корова» 
(балада), «Ліана» (поема-балада на гуцульський 
мотив), «Савур-могила» (на народно-пісенний 
мотив), «Подвійна кара» (із народної пісні);

– виокремлено в цикли за жанровою прина-
лежністю: «Юнацький мотив», «Бахчисарай», 
«Вдовиний осокір», «Підземний кінь»;

– за мотивами драматичних переживань 
(цикл «Короткі балади»): «Доля», «На роздо-
ріжжі», «Жіночий наспів» тощо.

Балади В. Марсюка переважно історичного, 
героїчного чи соціально-побутового змісту 
з наскрізними проблемами митця і суспільства, 
національної ідентичності, громадсько-політич-
них питань із «майже суцільним «накладанням» 
ліричного героя («я-героя»), його лірики й ліро-
епосу на особу автора з виразною конкретикою 
часопросторових картин» [6, с. 5].

Час захоплення автора жанром балад – це пере-
важно 70–80-ті рр. ХХ ст., балади, написані після 
2000-х рр. Першоосновою баладної епіки В. Мар-
сюка є реалістичність у співвідносності з ретро-
спективністю, незалежно порушено спогади про 
особисте життя чи про рідну землю: «Бахчиса-
рай» (1969 р.), «Сповідь» (1979 р.). Теми й образи 
у творах пов’язано з конкретною місцевістю, 
Донеччиною, де проходило становлення його як 
особистості, як письменника.

Ліричний герой сумує й співчуває долі жінок, 
які в «шахту опускались по війні», яким «вдо-
виний вік позначив лиця, / у душу шурфи видо-

вбав страшні» [3, c. 401] («Балада про шахтарок» 
(1982 р.). Серед цих жінок, для яких «штрек 
і вагонетки – день у день», а на червоні дати вони 
виконували «віками переспівані жалі», була і мати 
поета:

Де не буваю – в селах, чи в столиці –
майне, як тінь, і заболить мені
знайомий образ, постать молодиці,
що в шахту опускалась по війні <…>
Та досить, досить їм сирого склепу!
Вони ідуть десь високо по небу
у голубінь найглибшу і святу [3, c. 402].
Він переймається долею старого коня, якого 

вивезли сліпого із шахти, і той відчув себе у «віль-
ному степу», відчув «запах ковили» («Підземний 
кінь», 1977 р.) та, на жаль, повернули в жорстоку 
реальність:

Кінь заіржав і змовк, бо мла гірка
знов сповила земні веселі звуки,
і дружня коногонові рука
передала вуздечку в інші руки.
В коня обвисла враз м’яка губа,
здригнувся круп від ляску шкуродера <…>
Воєнних бід кінчалася доба,
кінчалась у Донбасі кінська ера [3, c. 405].
У баладі «Доля» не розповідається про драма-

тичну долю його предків, подано трагічний фінал: 
усі вони «спочивають» на чужій землі. Батьки 
В. Марсюка вважали себе волиняками, родом із 
Хмельниччини, волею недолі (кожна багатодітна 
родина мала аж по 2 га) опинилися на Донеччині, 
де й народився поет. За спогадами В. Марсюка, 
ще немовлям був потенційним ворогом більшо-
вицької влади. Каральні органи вчинили політич-
ний суд у 1940 р. над батьком Андрієм, донецьким 
шахтарем, який невдовзі загинув у в’язниці, 
давши його матері, Феодосії Лук’янівні, разом із 
четвіркою неповнолітніх дітей відчути всю «насо-
лоду боротьби» за виживання. Ліричний герой 
переймається тим, що «білі кості» його предків 
час розніс по «неласкавих» краях, це навіює рито-
ричні роздуми про власну долю:

Дід Лук’ян на Поділлі спочив,
дід Іван на Кавказі лежить,
батько мій у Сибіру поліг,
мати спить у донецькій землі <…>
І не знаю, в якій стороні
ворон виклює очі мені [3, c. 428].
Автобіографічно-ретроспективні мотиви від-

чутні в баладах, написаних і у 2000-х рр., – «Полин 
на териконі» (2007 р.), «Балада дитинства» 
(2012 р.), «Вишнева балада» (2000 р.), «Незлам-
ний будяк» (2012 р.) та інші. Ліричний герой, 
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попри голодне напівсирітське дитинство, родинну 
трагедію, засилля чужизни та нав’язаної русифі-
кації на Донбасі, ствердно говорить, що завжди 
ітиме молитися «в рідний край, де був я молодим» 
[3, c. 416], згадує, як хлопчам блукав у «гарячій 
донецькій землі» («Степова балада», 2018 р.), але 
крізь роки він пам’ятає науку «трудящих людей»:

Я згадую бідну оселю,
і друзів з найнижчої з каст,
що йшли у сімнадцять під землю,
рубати вугільний пласт [3, c. 419].
Визначальний для тогочасного історичного 

дискурсу – пошук власної особистості та меж між 
добром і злом. У баладах В. Марсюка на перший 
погляд наближення до побутових ситуацій роз-
кривається через атмосферу трагічної долі й окре-
мих людей, і народу загалом:

Минають війни, голодомори,
віки минають, неначе мить.
народ розлився, як синє море,
То завмирає, то заштормить [3, c. 449].
За спостереженнями Н. Копистянської, балада 

ХХ ст. «повертається до такого історизму, який 
їй більше властивий як жанру: відображати тра-
гедію суспільства через трагедію особистості. 
Тому історизм виявляється не стільки у тематиці, 
скільки в характері трагічного, у тому, чим зумов-
лена зображувана трагедія людини» [2, c. 104]:

Минеться слава і неслава,
і скоро молодість мине,
і зрілі роки, як облава,
вже переслідують мене <…>
Впаду на сніг, на білу кригу
під схвальні вигуки заброд
і запишу в Червону книгу
своєю кров’ю свій народ [3, c. 448].
Твори циклу «Короткі балади» В. Марсюка 

є репрезентацією подій ХХ – початку ХХІ ст., вони 
драматичні за моральними переживаннями й бага-
томанітні за формою, їхнім провідним образом 
є людина, її душевні порухи, утвердження людя-
ності, глибина думки відповідає глибині почуттів. 
Для балад цього циклу характерне стисле окрес-
лення місця, перехід від конкретної ситуації до уза-
гальнення, подається подія й завершення з філософ-
ськими роздумами-висновками: «Я в славі – смерд. 
Вона зітліє / у мреві днів, у млі ночей, / лиш зійде 
колос довговіїй / на місці вицвілих очей» [3, c. 427]; 
«В небі сталева крижина хлопця земного несе» 
[3, c. 429]; «Хто почуття свої цінує, / шукає в іншому 
святе <…> / Твої коліна поцілує / трава, що з мене 
проросте» [3, c. 433]; «Коли повіє віхола зимова, / 
хай нас удвох в обійми замете» [3, c. 447].

Найвідомішою баладою В. Марсюка є «Балада 
про дві скрипки», покладена на музику Володими-
ром Івасюком у 1971 р. Мабуть, ця балада є й най-
дорожчою для поета, адже збірку поем і балад 
2018 р. назвав «Балада про дві скрипки». За спога-
дами поета, доля подарувала йому радість творчого 
спілкування з юним композитором саме в той час, 
коли зірка його таланту тільки почала яскраво роз-
горятися на українському пісенному небі.

У спогаді «Співець божою милістю» В. Мар-
сюк пише, що, приїхавши на курси підвищення 
кваліфікації в Чернівецький державний універси-
тет, передав вітання Михайлові Григоровичу Іва-
сюку від черкасця Андрія Хименка (вони разом 
відбували заслання на Алтаї) і попросив поди-
витися його вірші, отримав запрошення в гості. 
Саме в них удома й познайомився з Володимиром 
Івасюком і потоваришував. Одного разу пішов із 
ним на концерт у його рідне музичне училище. 
«І звернув увагу на двох дівчат з ансамблю скри-
палів, вродливі і дуже схожі між собою, хоч одна 
з них була чорнява, мов циганка, а друга – білява, 
мов кульбабка» [3, c. 7]. Як потім з’ясувалося, 
обидві були закохані у В. Івасюка. Уночі в гурто-
житку поет вже римував:

Ой, зробив хлопчина та й дві красні скрипки,
поділив надвоє снів своїх красу:
що перша скрипка – біла лебідка,
а друга скрипка – вечірній сум.
Закохались в нього дві сестри весною,
одна – мов та нічка, друга – мов той день,
перша просила грати сумної,
друга бажала веселих пісень.
Одна сміялась – плакала друга.
Гей, поєднались радість і туга! <…>
«Під час наступної зустрічі я вручив Володі 

свою баладу із присвятою. Він уважно прочитав 
і, подякувавши, сказав, що слова аж просяться 
на музику. З тиждень ми не бачились. А якось 
пізнього вечора Володимир зайшов до мене 
і розповів, що їздив до друзів у Коломию і що 
у тамтешній музичній школі сидів за тим самим 
роялем, який був колись куплений коломийцями 
з нагоди приїзду до їхнього міста славетного 
композитора Миколи Лисенка. І не просто сидів, 
а варіював мелодію до слів моєї балади, йому 
присвяченої» [5].

Автор пише: «Присвячуючи Володимирові 
свою баладу, я наче передчував його трагічну 
долю. Похмура дійсність завжди намагається 
погасити, зламати яскравий талант, адже його 
сяйво загрожує самому існуванню духовних 
сутінків і нудьги» [5, c. 9]:
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А як розійшлися ті пісні луною,
він замовклі скрипки сестрам двом віддав –
кожна дівчина стала вербою,
легінь між ними явором став <…>
Там, де став явір понад плаями,
знову я чую відлуння пісень:
одна верба співає ночами,
друга верба співає удень [3, c. 389].
Це була перша пісня В. Івасюка, яку вико-

нала Софія Ротару. У ній композитор поєднав два 
мелоси – східноукраїнський і західноукраїнський 
у супроводі гри на цимбалах.

Хоча балада В. Марсюка є найвлучнішою 
репрезентацією подій ХХ ст., але до літератур-
ної форми як жанру вона прийшла з фольклорної.  
Її витоки та генеза беруть початок від усної народ-
ної творчості, міфології, середньовічного героїч-
ного епосу й історії, тому немає жодного автора, 
у баладах якого не було б фольклорних мотивів. 
Сюжет «Гірської балади» В. Марсюка казковий: 
ліричному герою наснилось, що на полонині до 
вогню прийшла дівчина, яка заблукала, і він від-
дав своє серце, щоб світило їй у ніч туманну:

Віддав я серце – розквітнув ранок,
відкрила очі мені весна:
ішла по горах моя кохана,
гаряче серце в руках несла [3, c. 390].
Поет мальовниче відтворює картину й образи 

балади. Ліричний герой знемігся чекати те дівча, 
яке ночами в горах носить місяць, а вдень – 
«сонце золоте». Природа в баладі є не лише тлом, 
а повноцінним учасником подій, дарує почуття 
й допомагає розкрити душу, і як висновок:

Кохання – щастя, а не забава,
воно, мов сяйво у небі плава.
Ой, тонко-тонко співа флояра:
«Кохай, бо сонце сховає хмара!» [3, c. 390].
Народнопісенна символіка переважає і в осмис-

ленні трагедії Другої світової війни в баладах 
«Балада про сестру і брата», «Вдовиний осокір». 
Захисники рідної землі зазнали метаморфозних 
перетворень: край лісу зрослися дуб і вільшина. 
Це брат із сестрою, яким радісні сни над Дніпром 
обірвали чужинці, «убили і татка, і матір, / лиш піч 
голосила по спаленій хаті» [3, c. 393], а вони до 
«зброї взялись» і «мстили жорстоко», до розправи 
над ними не дійшло:

Вони ж обнялись – і останню гранату
собою накрили, припавши до губ <…>
На місці тім виросли вільха і дуб.
Як їдете шляхом черкаським на Канів,
край лісу побачите їх на поляні.
Спочити у тіні покличуть вони.
У шепоті їхнім – відлуння війни [3, c. 394].

Солдат, який загинув під Корсунем, повернувся 
до рідного дому осокором і промовляв до вдови, 
розпитував про синів і онуків, аж поки голуб не 
нашептав, хто той осокір:

Прийшла – і стовбур обняла,
прийшла – наплакалась уволю.
<…> Відтоді стежка від села
сюди втопталася по полю [3, c. 396].
Усі, хто не йшов, осокора не минав, підводив 

на нього очі, бо він нагадував односельцям «всіх 
полеглих».

У баладі «Савур-могила» (2017 р.) фольклорні 
образи й художні малюнки співвідносяться із 
живою конкретною дійсністю. Ліричний герой 
звертається до гори як свідка історичної пам’яті, 
бо протягом багатьох років вона немила до «нас», 
особливо печалить із 2014 р.:

Знов навалилась орда зі сходу,
знов каламутить азовську воду,
степи донецькі трупом покрила –
ти кров’ю вмилась, печаль-могило.
Стікають в море криваві ріки,
Тополі в полі – як ті каліки [3, c. 373].
Риторичні питання: «Савур-могило, безслав’я 

наше, коли ж минеться це врем’я враже? Коли 
заквітнеш ти буйним цвітом? Коли тут вродить 
зелене жито?» розкривають конкретний факт 
історичної ситуації, акцентують на сучасній про-
блемі, суспільне горе автор переживає з більшим 
болем, ніж особисте.

В. Марсюк додає епіграфи з народних пісень 
у балади, підкреслює народну основу творів. 
Наприклад, у «Подвійній карі» – «Ой думали запо-
рожці заробить жупани, / Заробили ж собі хлопці 
на ноги кайдани» [3, с. 374] (ідеться про трагічну 
долю «старезного Калнишевського»); у «Ліані» – 
«Ніхто не заплаче: ні отець, ні матка, лем за мнов 
заплаче три дівчатка» [4, с. 286].

Поема-балада «Ліана» В. Марсюка, хоч 
і зазнала жанрового «схрещення» – вказівка 
«поема-балада на гуцульський мотив», проте 
з виразним ліричним началом, із впливом народ-
них традицій на творення власної художньої сис-
теми. У літературних баладах часто вжито образи-
символи рослинного, тваринного походження. 
«Ліана» В. Марсюка такі образи містить, напри-
клад, загадкова Ліана (Ліліана), яку зустрів лірич-
ний герой, подібна до в’юнкої рослини: «Цілу ніч 
мне дорана / обплітала Ліліана – / молода грай-
лива панна, / ніжнорука, тонкостанна, / обплі-
тала, як ліана / обвиває стан платана» [4, с. 287]. 
Образ ліанки-панянки сприймається з негативним 
забарвленням, сприймається його легковажність 
і здатність до зради: «повилась ти вчора зранку / 
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змійкою від мене», «ти любко-перелюбко, / неві-
рная панно, / була звечора ти жінка, / а зранку – 
ліана», «плетиво зелене» [4, с. 289].

Персоніфіковані образи дерев символізують 
чоловіче начало: старець-дуб – чоловік із життє-
вим досвідом, а клен та явір уособлюють парубка, 
який ще не здатен до глибоких почуттів:

Молодий ураз покине,
натішившись вволю,
а старіший берегтиме,
як щасливу долю [4, с. 289].
У поемі-баладі є й образ платана (платан – 

високе листяне дерево із широкою кроною та лапа-
тим листям), з яким ліричний герой «братається», 
розповідає свою історію «любові останню сто-
рінку», бо платан бачив з ліричним героєм «ту 
жінку»:

Ти, друже мій, бачив, як шторм-ураган
наскочив раптово, сповивши туман [4, с. 292].
Окрім рослинних, у творі наявний образ 

чайки, яка за народними уявленнями символізує 
засмучену жінку, вдовицю, жінку, яка побивається 
за своїми дітьми. У поемі-баладі В. Марсюка цей 
образ уособлює неспокій, поневіряння та сумніви 
поетової душі, бо всі поети «трохи божевільні, 
і шалена чайка, мабуть, теж поет» [4, с. 290].

Птах передає страждання ліричного героя від 
нещасливого кохання, яке понесло, як зранену 
чайку, «назад не вернуло безсиле крило»; «Це, 
може, не чайка із сил вибивалась, а я все за кимось 
лечу?» [4, с. 293].

У тексті простежується глибокий ліризм, ефект 
якого досягається шляхом перенесення внутріш-
нього стану героїв на природні стихії. Сюжетна 
оповідь сконцентрована біля морського узбе-
режжя, біля скелі, «під чаїний перегук», де зустрі-
лися двоє «веселі». Стихія води віддзеркалює 
душевний стан героїв. У першу зустріч ліричного 
героя з коханою на спокійному морі вітер колисав 
хвилі: «Я зустрів серед гліциній / оченята милі» 
[4, с. 286]. Шторм на морі – «як любов», запал 
почуттів, пристрасть.

Образ сонця у творі символізує почуття, яке 
бажає відчути ліричний герой: «Сонця мені ще 
підлий / в келих душі, ліано!» [4, с. 287].

Коли ж герой втрачає омріяне щастя, сонце 
так само перебирає на себе ознаки смутку і звер-
шення:

Я гнався так само в любовному шалі
і крилами бивсь у вікно,
і сонце сідало, як раз, у печалі <…>
Вже захід горить, наче довга ліана,
а сонячний промінь потух [4, с. 293].

Образ ночі символізує таємницю між закоха-
ними, усамітнення та щирість почуттів: «Цілу ніч  
мене дорана облітала Ліліана» [4, с. 288];  
«Ніч нас обвивала, як довга ліана, як чорна пан-
тера, бажаннями п’яна» [4, с. 292]. Ніч надихає 
ліричного героя на творчість: «Падають зорі на 
світ, як поетичнії сльози» [4, с. 287].

Стан природи є віддзеркаленням душевного 
стану ліричного героя: неодноразово знаходимо 
у творах В. Марсюка образ осені, що, імовірно, 
характеризує життєвий довід людини на схилі 
літ. Цей символ зрілості наявний і в поемі-баладі 
«Ліана», проте ліричний герой називає себе «ще 
не осінній», тобто такий, що здатен пропри вік, 
відчути кохання. Зима для героя символ смутку 
та самотності, «буду зимувати один-самотою».

Особливістю поеми-балади «Ліана» є широке 
використання народної лексики: «гой», «очі-пото-
рочі», «стежини-плаї», «ніц», «дорану», «братан», 
«кобіта» (полонізм), «любка-перелюбка», «гуль-
тяйка», «роковано», «файно», «лівиця», «кварта», 
за допомогою якої передано народний колорит, 
простоту оповіді.

«Злиття» двох жанрів привело до розширення 
літературних меж твору завдяки драматично 
напруженому сюжету, тобто підсиленню внутріш-
нього психологізму ліричного героя, що зазвичай 
немає в «чистій» баладі, натомість перевага на 
схрещуванні розповіді навколо конфліктної ситу-
ації без деталізації на історії героїв, розкриття 
їхньої попередньої долі, відмінної від типових 
рис поеми.

Спільними рисами, що утворюють трансфор-
мований твір, є введення в сюжетну канву твору 
фантастичних і нереальних образів, колоритність 
малюнка, адже дія відбувається на морському 
узбережжі, чим підсилюється емоційна наснага 
персонажів, а ліричність оповіді сприяє більш 
детальному зображенню доль представлених 
характерів у творі.

Жанрова модифікація у творі В. Марсюка 
простежується на образному рівні: вводячи 
фольклорні образи рослин, стихій, птаха, харак-
терні для баладної структури, поет персоніфі-
кує їх, наділяє реальними рисами, завдяки чому 
персонажі втрачають фантастичні елементи, що 
є жанровизначальним чинником балади. Нато-
мість народнопоетичні мотиви (наприклад, епі-
графи з народних пісень) є тлом для побудови 
поеми-балади із зачином (зустріч із жінкою), 
основною частиною (розвиток стосунків закоха-
них), кульмінацією (роздуми героя) та кінцівкою 
(від’їзд).
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Висновки і пропозиції. Отже, досліджуючи 
балади В. Марсюка, жанрову своєрідність яких 
визначив автор: у назві, у підзаголовку, за жанро-
вими ознаками, за мотивами драматичних пережи-
вань, робимо висновок, що їхньою першоосновою 
є реалістичність, ретроспективність, автобіогра-
фічність, народнопісенна символіка, фольклорні 
образи та мотиви. В. Марсюк, працюючи в річищі 

традиційних літературних жанрів, є новатором 
у сучасному ліро-епосі. Він майстерно модифікує 
нові жанрові зразки з виокремленням яскравих 
особливостей балад, демонструє переплетення тра-
дицій і новаторства, поетичного дискурсу й індиві-
дуального стилю, порушує актуальні теми, наси-
чені філософськими роздумами, спрямованими на 
художнє вирішення морально-етичних питань.
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Bіlіatska V. P. ARTISTIC SPACE OF VASYL MARSYUK’S BALLAD EPIC
The article analyzes the ballads of Vasil Marsyuk published in the latest collections – “Romance of late 

autumn” (2015), “The Ballad of two violins” (2018), “The Voice of the screaming on the Maidan” (2019). 
Ballads were chosen as the object of research, the genre originality of which was determined by the author: in 
the title, in the subtitle, by genre characteristics, based on dramatic experiences.

V. Marsyuk’s ballads are of historical, heroic, social and everyday content with cross-cutting problems: 
the artist and society, national identity, socio-political issues. The content diversity of the ballad epic is often 
created from a specific area – the Donetsk region, where he was formed as a person and writer. The first 
basis of V. Marsyuk’s ballads is realism, retrospectiveness, autobiography: hungry half-orphaned childhood, 
repressed father, awareness of Ukrainian patriotism against the background of the dominance of foreignness, 
imposed russification in Donbas, love of nature.

The genre-determining factor of V. Marsyuk’s ballads is also folklore images, motifs as the background 
of plots; images of plant and animal origin, which he personifies, gives real features, folk-written symbols. The 
poem – ballad “Liana”, although it has undergone a genre “crossing” – an indication of the “poem-ballad on 
the hutsul motif”, but with an expressive lyrical beginning, with the influence of folk traditions on the creation 
of its own artistic system.

The article presents V. Marsyuk’s memoirs about writing his most famous “Ballad of two violins” with 
a dedication to the famous composer Vladimir Ivasyuk. The music for the ballad was written by V. Ivasyuk  
in 1971, combining two melos – East Ukrainian and West Ukrainian, accompanied by playing the cymbals.

V. Marsyuk’s ballads are a representation of the events of the XX – early XXI centuries, dramatic in moral 
experiences and diverse in form, their leading image is man. Ballads are characterized by a brief outline 
of the place, a transition from a specific situation to a philosophical generalization about moral canons.

Key words: literary ballad, genre, realism, retrospective, folklore.
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ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА СИТНИКА  
В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 40-Х РР. ХХ СТ.

У статті розглянуто літературно-критичні відгуки, огляди, рецензії, статті 40-х рр.  
ХХ ст., зокрема представників української еміграційної спільноти – С. Гординського,  
Ап. Трембовецького, М. Степового, Ю. Клена, Гр. Шевчука, П. Карпенка-Криниці, Л. Полтави, 
Л. Грушенка, І. Дорошенка, П. Миргородського, О. Сацюка, у яких висвітлено й проаналізо-
вано творчий доробок 30–40-х рр. Михайла Ситника (1920–1959) – українського письменника, 
журналіста, редактора.

У 40-х роках були видані збірки поезій М. Ситника «Від серця» (Васильків, 1942 р.), «Нові 
обрії» (Васильків, 1942), «Відлітають птиці» (Гамбурґ–Гайденав, 1946 р.), віршована повість 
«Залізничний сторож» (Мюнхен, 1947 р.), поет є також автором численних публікацій, які 
зʼявлялися впродовж 30–40-их рр. на сторінках українських видань в Україні та за її межами 
в еміграційний період. Шлях емігранта Михайло Ситник розпочав у 1943 році, потрапивши 
спочатку до Львова, потім ‒ до Праги. У 1944 році митець опинився на теренах Австрії, 
а згодом аж до заокеанської еміграції перебував у таборах Ді-Пі (“Displaced Persons”) 
у Німеччині.

Джерелом матеріалу, зібраного в науковій розвідці, є дописи українських дослідників твор-
чости поета в часописах 40-х рр. ХХ ст. як в Україні, так і за її межами: «Наші дні» (Львів, 
1942 р.), «Іванківські вісті», (Іванків, 1942 р.), «Волинь» (Рівне, 1943 р.), «Миргородські вісті» 
(Миргород, 1943 р.) «Краківські вісті» (Краків, 1944 р.), «Український вісник» (Берлін, 1944 р.),  
«Неділя» (Ашафенбурґ, 1946 р.), «Заграва» (Авґсбурґ, 1946 р.), «Час» (Фюрт, 1947 р.), «Укра-
їнські Вісті» (Новий Ульм, 1946–1947 рр.), «Літаври» (Зальцбурґ, 1947 р.).

Творчість Михайла Ситника по-різному оцінювали українські письменники, критики 
й літературознавці з позицій ідейно-тематичного наповнення, провідних мотивів, художньо-
стильових рис, поетики, зауважуючи її як сильні, так і слабкі сторони, та, попри це, всі 
дослідники визнавали й підкреслювали непересічний талант українського митця та його без-
межну любов до України, яку він оспівав у свої творах.

Ключові слова: часопис, літературно-критичний відгук, огляд, рецензія, стаття, провідні 
мотиви, поетика, концепти, еміграційна лірика.

Постановка проблеми. Творчість Михайла 
Ситника (1920–1959) – українського письмен-
ника, журналіста, редактора ‒ потребує ґрунтовних 
досліджень, зокрема, висвітлення його мистець-
кого доробку в літературній критиці періоду воєн-
них та повоєнних років ХХ ст. У 30-х рр. М. Сит-
ник навчався в Київському педагогічному інституті 
ім. М. Горького, друкувався в журналах «Молодий 
більшовик» (Київ), «Літературний журнал» (Хар-
ків). У 1939–1940 рр. брав активну участь у мис-
тецькому житті Києва: виступав зі своїми творами 
на численних літературних вечорах в інституті, 
у Спілці радянських письменників. У роки Другої 
світової війни до 1943 р. залишився в окупованій 
нацистами Україні, сподіваючись, як і багато укра-
їнців, що німецька армія допоможе Україні стати 
вільною й незалежною, звільнивши її від кри-

вавого тоталітарного сталінського режиму. Зви-
чайно, з часом ця мрія-ілюзія розвіялася, й поет 
усвідомив, що як і сталінський, так і гітлерівський 
режими – абсолютно ворожі для України й усього 
українського. У цей період М. Ситник входив до 
складу редколегії «Українського слова», редак-
тором якого в той час був Іван Рогач, редагував 
додаток до «Українського слова» п. н. «Література 
і мистецтво», був одним із редакторів часопису 
«Літаври», який очолила Олена Теліга. М. Ситник 
організував видання газет у Василькові, зокрема 
був головним редактором «Української думки» 
(з 16 листопада 1941 під редакцією М. Ситника 
вийшло два числа), видавав газету «Васильківські 
вісті» та місячник «Школяр».

Шлях емігранта Михайло Ситник розпочав 
у 1943 році, потрапивши спочатку до Львова, 
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потім ‒ до Праги. У 1944 році він опинився на 
теренах Австрії, а згодом аж до заокеанської 
еміграції 50-х рр. перебував у таборах Ді-Пі 
(“Displaced Persons”) у Німеччині.

У воєнні та повоєнні роки митець продовжував 
активну літературну діяльність: видав три збірки 
поезій та віршовану повість «Залізничний сто-
рож». Крім того, його вірші публікувалися впро-
довж 30–40-х рр. на сторінках видань в Україні 
(УРСР) та за її межами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У період 40-х рр. ХХ ст. творчість М. Ситника 
30–40-х рр. аналізували в літературно-критичних 
публікаціях С. Гординський, Ап. Трембовецький, 
М. Степовий, Ю. Клен, Гр. Шевчук, П. Карпенко-
Криниця, Л. Полтава, Л. Грушенко, І. Дорошенко, 
П. Миргородський, О. Сацюк.

Згодом цей період знайшов також своє відо-
браження у висвітленні мистецького доробку 
М. Ситника представниками української діаспори, 
такими як:  Б. Бойчук, Б. Рубчак, І. Качуровський, 
П. Волиняк, М. Вірний, М. Неврлий та ін. Серед 
досліджень в Україні варто виокремити статті, 
літературознавчі розвідки та наукові коментарі 
Л. Череватенка, О. Ющенка, О. Панченка, М. Сла-
бошпицького, Т. Салиги.

Постановка завдання. Мета нашої роботи – 
розглянути й проаналізувати літературно-критичні 
публікації (відгуки, огляди, рецензії, статті) 
40-х рр. ХХ ст. українських письменників, кри-
тиків, літературознавців, у яких висвітлено твор-
чий доробок М. Ситника 30–40-х рр. Джерелом 
матеріалу, зібраного в науковій розвідці, є дописи 
українських дослідників творчости поета в часо-
писах 40-х рр. ХХ ст. як в Україні, так і за її меж-
ами: «Наші дні» (Львів, 1942 р.), «Іванківські 
вісті», (Іванків, 1942 р.), «Волинь» (Рівне, 1943 р.), 
«Миргородські вісті» (Миргород, 1943 р.) «Кра-
ківські вісті» (Краків, 1944 р.), «Український 
вісник» (Берлін, 1944 р.), «Неділя» (Ашафенбурґ, 
1946 р.), «Заграва» (Авґсбурґ, 1946 р.), «Час» 
(Фюрт, 1947 р.), «Українські вісті» (Новий Ульм, 
1946–1947 рр.), «Літаври» (Зальцбурґ, 1947 р.).

Виклад основного матеріалу. У 40-х роках 
ХХ ст. Михайло Ситник видав збірки поезій «Від 
серця» (Васильків, 1942 р.), «Нові обрії» (Василь-
ків, 1942 р.), «Відлітають птиці» (Гамбурґ–Гай-
денав, 1946 р.), віршовану повість «Залізничний 
сторож» (Мюнхен, 1947 р.), поет є також авто-
ром численних публікацій, які зʼявлялися впро-
довж 30–40-х рр. на сторінках українських видань 
в Україні та за її межами в еміграційний період. 
Проте перші вірші почали зʼявлятися в совєтських 

виданнях починаючи ще з 30-х років. Упродовж 
1939–1940 рр. поет брав активну участь у літера-
турному житті Києва. Цікаві й маловідомі факти 
про цей період його життя й творчости наводить 
у статті «Шляхами шукань» Аполлон Трембо-
вецький (1913–1986) – український педагог, жур-
наліст, краєзнавець, громадсько-політичний діяч. 
Статтю було опубліковано 1944 року в берлінській 
газеті «Український вісник». «В газетах і журна-
лах у Києві почали з’являтися поодинокі поезії 
студента М. Ситника. Але це була скромна моло-
деча лірика, без огидного сюсюкания «вождеві 
народів», без «пафосу», без підлабузництва. Не 
до смаку совєтській критиці були скромні кроки 
молодого поета. Не пройшло і два роки, як вирі-
шено «було примусити поета або замовкнути, або 
писати те, що потрібно для «епохи», – пише Ап. 
Трембовецький [19, с. 11]. І далі цитує розгромну 
рецензію совєтського «бездарного критика» Гри-
горія Скульського в «Радянській Україні» та його 
слова про молодих українських поетів, після якої 
їм, звичайно, був закритий шлях в УРСР до літе-
ратурної діяльности: «Михайло Ситник, і подібні 
йому друзі – П. Карпенко-Криниця, Веретенченко, 
знаходяться поза радянськими часом і просто-
ром... Їх поезія, хоч і талановита, проте песиміс-
тична, покрита тінню якогось куркульсько-петлю-
рівського упадку... і їм загрожує опортуністична 
тенденція» [19, с. 11]. Та й, зрештою, не лише 
можливости писати й публікуватися у сталінські 
тоталітарні часи були позбавлені молоді поети 
з «чорного списку» совєтської влади, це загро-
жувало також і їхньому життю, бо репресивний 
режим ні на мить не припиняв своєї діяльности. 
Микола Вірний, який, класифікуючи періоди твор-
чости М. Ситника, відносить ці роки до «початко-
вого, першого періоду», зауважує: «Рецензент, як 
бачимо, виступив тут не в ролі літературного кри-
тика, а радше як комісар від літератури або просто 
як сексот, даючи слідчим НКВД таку «путьовку 
в жізнь». В ті часи в так званій радянській дій-
сності смерть від «фінки» одеського жуліка була 
миліша, аніж така «критика». Розрахунок спеца 
від літератури був простий і зрозумілий: підрізати 
крила молодим орлятам, які зʼявились на творчих 
обріях» [1, с. 180]. І Михайло Ситник, справді, на 
якийсь час зник з літературного обрію, проте нена-
довго, бо все змінило вторгнення 1941 р. гітлерів-
ської армії на територію СРСР й окупація України.

У період 1941–1942 рр. М. Ситник продовжує 
активну журналістську, редакторську та літера-
турну діяльність. 1942 року в рідному Василь-
кові зʼявляються збірки його поезій «Від серця» 
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та «Нові обрії», на які відгукнувся відомий укра-
їнський поет, художник, мистецтвознавець Свя-
тослав Гординський. «Збірка належить, – пише 
С. Гординський про поезії першої збірки, – до тих 
дуже рідких видань, що появляються тепер у Схід-
ній Україні», і далі <…> поезії, зібрані в циклах 
«Моя Україна», «Тридцять третій», «Лірика», «На 
березі моря», – показують уже досить виробленого 
поета» [15, с. 13]. Вітаючи появу на мистецькому 
горизонті поезії М. Ситника, Гординський, як 
тонкий лірик і прекрасний художник, дає настав-
ницькі поради, вказуючи на її недоліки, зокрема 
на занадто «тенденційні речі», й спрямовує його 
творчість на вищі мистецькі щаблі, оскільки вба-
чає в Ситникові талант і мистецький потенціал: 
«<…> автор ще не виробив свого власного, окре-
мого поетичного обличчя. На ньому пізнати ще 
дуже сильні впливи передусім Сосюри, – себто 
він іде більше шляхом ліричної інерції і досить 
механічного нанизування вражень та поетичних 
образів, і не пізнати ще на його віршах змагання 
до тієї вищої поетичної культури, що її засво-
їли собі наші неоклясики. Досягти цієї культури 
та оволодіти нею повинно стати завданням поета, 
навіть тоді, коли б він у настроях хотів залиши-
тися романтиком» [15, с. 13].

8 листопада 1942 р. у газеті «Іванківські вісті», 
головним редактором якої був український поет, 
журналіст, редактор і педагог Петро Карпенко-
Криниця, зʼявляються рецензії П. Д. на збірки 
поезій М. Ситника «Від серця» та П. Карпенка-
Криниці «Гримлять дороги» (криптонім П. Д. ще 
остаточно не розкрито, можна лише припустити, 
що це імʼя та по батькові Петра Дмитровича Гор-
баня, псевдонімом якого і є Петро Карпенко-Кри-
ниця, оскільки друга невелика рецензія на збірку 
містить лише короткий факт про її видання та від-
гуки про неї інших рецензентів, зокрема проф. 
Б. Якубського. Крім того, у «Краківських Вістях» 
8 березня 1944 року зʼявляється знову допис П. Д. 
«Дві збірки поезій Михайла Ситника», що містить 
ті ж факти й за стилем нагадує рецензію П. Кар-
пенка-Криниці п. н. «Сила поета» в «Іванківських 
вістях» 1942 р. Це зауважує також М. Вірний, 
пишучи про критичну замітку в часописі «Кра-
ківські вісті», у якій її автор ніби «повторює 
слова попереднього рецензента, тобто Петра 
Карпенка-Криниці – прим. І. В.). Рецензент, віта-
ючи першу збірку молодого талановитого поета, 
зосереджується насамперед на його громадян-
ській та патріотичній ліриці, аналізує поезії «Від 
серця», «Моя Україна», «У звільненому Києві», 
«Напис на дубі». «Поет бачить, – пише він про 

вірш «Моя Україна», – хто плюндрує «святе тіло» 
України і тримає нарід у ярмі, – це Москва, що 
«мов гідра з свого Кремля» все живе й здорове 
«у пута горесті гнузда»… [11, с. 3]. Виокремлю-
ючи найкращі, на його думку, поезії другого роз-
ділу збірки п. н. «Тридцять третій» – «З вітром»,  
«На кладовищі», «Сніги, сніги», «Ще прийде час», 
автор рецензії зазначає, що «…Михайло Ситник 
в художніх образах малює своє дитинство, сум по 
наших селах, голод і все те, що пережила Україна 
і 1933 році». [11, с. 3]. Високо оцінює він також 
«інтимно-особисту» лірику наступних двох розді-
лів збірки «Лірика» й «На березі моря», пишучи 
про М. Ситника, як «чулого лірика» й «знавця 
душі людської». Є в рецензента й застереження 
щодо певних недоліків у книзі, які, проте, висно-
вує він, «в більшій чи меншій мірі можна знайти 
і в усякого поета». На думку автора рецензії, в особі  
М. Ситника українська література в майбутньому 
матиме, без сумніву, визначний талант. Збірка 
поезій і справді відразу стала популярною й ввела 
митця в коло відомих українських поетів-ліриків.

Друга збірка М. Ситника «Нові обрії» теж не 
пройшла повз увагу української критики. Петро 
Карпенко-Криниця в рецензії п. н. «Сила поета» 
наголосив на оригінальності «поки що єдиної» 
такої збірки на теренах Східної України, виокре-
мив її домінантні ідейно-тематичні пласти, про-
відні мотиви, як-от «гарячу невимовну любов до 
рідної України» й ненависть до її ворогів – «мос-
ковських поневолювачів: Сталіна і лукавих диких 
чінґісханів – большевиків» [12, с. 3]. Зосередивши 
свою увагу на громадянських та патріотичних 
мотивах збірки, рецензент підкреслив, що поет 
готовий повсякденно віддавати Україні все най-
дорожче: «і серце змучене, і кров», і «труд свій, 
і любов». Порівнявши дві збірки поета, П. Кар-
пенко-Криниця зробив висновок, що в попередній 
збірці «Від серця» ці мотиви «лише накреслюва-
лися, в новій же збірці вони звучать могутньою 
симфонією, і саме в цьому насамперед поетична 
сила Михайла Ситника» [12, с. 3].

На другу збірку знову ж таки відгукнувся 
С. Гординський, проте його критична оцінка 
торкалася насамперед недоліків поезій Ситника, 
зокрема надмірної «декляративності журналіста, 
а не поета», якої той ніяк не міг подолати. Це сто-
сувалося насамперед рядків вірша М. Ситника, де 
він у властивому йому романтичному дусі заде-
кларував відоме гасло М. Хвильового: «Европа – 
це для мене мрія, / Европа – дух мій і мета. / Геть 
від Москви! Геть від Росії! / Европа жде нас 
молода…». Ці рядки й справді за своїм стилем 
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нагадували популярні в совєтській Україні біль-
шовицькі, особливо комсомольські, «речьовки». 
Очевидно, що С. Гординському імпонувала поезія 
М. Ситника й він, як і в попередній рецензії, нама-
гався скерувати автора, у талант якого вірив, та й, 
зрештою, інших молодих українських поетів, до 
яких звернувся, в правильне мистецьке й духово-
культурне річище: «<…> і Ситникові, і десят-
кам таких молодих ентузіястів поезії, як він, що 
сьогодні, скинувши з себе червону накинену 
рубашку, шукають тепер стежки і в справжню 
поезію, і справжню духову Европу, – шлях туди 
прослався не через деклярації, а через зрозуміння 
того, що Хвильовий і Зеров назвали колись «сим-
волом довговікової культури». Пізнати її, зрозу-
міти, оволодіти її духом і технікою – оце єдиний 
шлях у ту Европу» [16, с. 14].

Цікавим є також розміщений на сторінках 
«Миргородських вістей» 6 травня 1943 року від-
гук про збірку Михайла Степового (Михайло Сте-
повий – один із псевдонімів Миколи Омеляновича 
Степаненка (1918–1993), українського науковця, 
журналіста, педагога й літературознавця, громад-
ського і політичного діяча, дійсного члена УВАН, 
НТШ, віцепрезидента УНР в екзилі, священника 
УПЦ – прим. І. В.). Михайло Степовий зосеред-
ився в основному на громадянській і патріотичній 
ліриці «поета-громадянина», образно назвавши 
його збірку першими променями, що «освітлю-
ють «нові обрії», променями «сонця-волі, що 
зійшло над нашою землею». «Наш сьогочасний 
читач з нетерпінням чекає таких видань, позбав-
лених большевицької догматик і тенденційності. 
Цим пояснюється той інтерес, з яким були сприй-
няті книги поезій Михайла Ситника, видані 
у м. Василькові» [18, с. 2], – підкреслив критик. 
Вітаючи покоління молодих українських митців, 
яке «в кошмарних умовах совєтчини» не підда-
лося впливу комуністичної ідеології та пропа-
ганди, Михайло Степовий зазначив, що саме воно 
буде відбудовувати рідний край. Проаналізувавши 
поезії М. Ситника, дослідник вказав на чіткий 
ідеологічний контраст – Азію, що є уособленням 
більшовицької Москви, та Европу, за якою май-
бутнє України: «Найхарактернішим мотивом, що 
проходить через усю збірку, є ненависть до <…> 
большевизму, носієм якого є «чорноголова Азʼя 
бездарна – Москва...», Москва большевицька, що 
«Вкраїну рідну, як рабиню... мучила, як тільки 
могла». Як і незабутній Микола Хвильовий, поет 
розуміє, що єдиним носієм культури, свободи 
і справедливості є Европа…» [18, с. 2]. Попри 
рядки про кохання, яких є чимало в збірці, під-

креслив Михайло Степовий, усе ж основним її 
мотивом є служіння рідному краєві.

23 травня 1943 року на сторінках газети 
«Волинь» зʼявився відгук на збірку «Нові обрії» 
п. н. «Поет гніву» авторства П. Б. (криптонім поки 
не розкрито – прим. І. В.). Автор допису опублі-
кував на початку уривок з листа М. Ситника до 
редакції часопису: «Нарешті я, той колишній ком-
сомолець, що слухаючи ще в Університеті «істо-
рію» Маркса – Лєніна, сидячи на останній лаві 
в кутку, писав, оглядаючись щораз на всі боки, 
вірші про жахливий 33 рік» [9, с. 3]. Зауваживши 
поетові чимало хиб у його збірці, як-от: «нерів-
ність, зриви у ритміці та натягнутість в оформ-
ленні думки», рецензент, проте підкреслив, що 
«одвертість, простота і непідробленість почувань 
вирівнюють ті хиби». Автор рецензії зосередив 
увагу на історичних передумовах появи в Укра-
їні, окупованій більшовиками, таких поетів, як 
колишній комсомолець Ситник. Численні репре-
сії проти українства, голодомор та інші без-
чинства більшовиків в Україні якраз і «вихову-
вали» молоде покоління «поетів гніву», до яких 
і належить Михайло Ситник, що спочатку писав 
свої справжні вірші, «оглядаючись на всі боки», 
і лише впівголоса зі своїми найближчими дру-
зями міг говорити про Україну й «плювати… 
Марксу в очі». «Цього ніколи не зрозуміють ті, 
що для них це писано, – висновує автор допису, 
маючи на увазі більшовиків, які своїми звірствами 
створили молоде покоління ненависників москов-
сько-комуністичного режиму, – Не важно. Важне 
що інше – що вони творили Ситників, що ті Сит-
ники росли, зріли, йшли гуртами на Соловки, щоб 
на їх місце родилися тисячі нових, як у тій пісні 
«сотня поляже, тисяча натомість стане до борні...» 
[9, с. 3]. У кінці допису автор наводить як взірець 
Ситникової героїко-патріотичної лірики чину 
вірш «Лицар», який «хочеться затямити надовго».

8 березня 1944 року в «Краківських вістях» 
зʼявляється допис П. Д. (найімовірніше, Петра 
Дмитровича Горбаня, тобто Петра Карпенка-Кри-
ниці) п. н. «Дві збірки поезій Михайла Ситника». 
Автор у стилі попередніх рецензій, розміщених 
в «Іванківських вістях», аналізує збірки Михайла 
Ситника «Від серця» та «Нові обрії». Рецензент 
знову ж таки констатує, що деякі поезії, які уві-
йшли до збірки «Від серця», були надруковані ще 
в довоєнній совєтській періодиці. Їх, стверджує 
автор рецензії, «большевицька критика визнала 
за шкідливі, написані «поза часом і простором». 
До збірки також «вміщено поезії, які не могли 
бути надруковані та які в мистецьких образах  
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передають справжні почування українця, що 
бачив совітський «рай» таким, яким він насправді 
був. Ця палка любов до Батьківщини й ненависть 
до її ворога, – підкреслює рецензент, – особливо 
ярко виражена в другій збірці поезій «Нові обрії». 
Хоча поезії Ситника не всі на високому рівні, 
проте популярність, яку вони здобули на Наддні-
прянщині, говорить за те, що Ситник надійний 
поет, непересічного таланту» [10, с. 4].

У цей період, як пишуть деякі дослідники твор-
чости М. Ситника, зникла без сліду третя збірка 
«Шляхом юности», вірші до якої поет попередньо 
публікував на сторінках газет і журналів.

З 1943 року М. Ситник перебуває в емігра-
ції (Львів, Прага). У 1944 рік – Австрія, а зго-
дом – табори Ді-Пі в Німеччині. Поет друкує вірші 
у багатьох еміграційних виданнях, бере активну 
участь у житті української літературної емігра-
ції, зокрема зʼїздах, конференціях і літературних 
вечорах МУРу, часто виступає з читаннями своїх 
творів у таборах Ді-Пі. 1946 року зʼявляється 
третя збірка поезій «Відлітають птиці». У цей 
час М. Ситник подає заяву про членство в МУРі 
(Мистецький український рух), яку було відхи-
лено. «Ми лише вступали чи намагалися вступити 
до вже існуючих літературно-культурних органі-
зацій: до МУР-у в Німеччині, до Спілки Україн-
ських Науковців, Літераторів і Мистців в Австрії. 
А приймали нас не надто охоче: так, відома скан-
дальна історія з неприйняттям до МУР-у Михайла 
Ситника», – згадує І. Качуровський [4, с. 564]. 
Уже пізніше, коментуючи трагічні сторінки Сит-
никової біографії, він пише: «У повоєнні роки 
в Німеччині, де жив Ситник, створилося пись-
менницьке обʼєднання МУР ‒ Мистецький Укра-
їнський Рух. Але Ситника не прийняли до цього 
обʼєднання (де, до речі, не бракувало «нездар» 
і «випадківців») ‒ і в цьому, можливо слід шукати 
першопричини поетового морального заломання» 
[5, с. 410]. Можливо, що цьому й посприяла 
жорстка критика творчости М. Ситника з боку 
Ю. Шевельова (псевдоніми – Юрій Шерех, Гр. 
Шевчук), який у ті часи входив до керівництва 
МУРу, мав високий авторитет у спільноті ДіПі 
та неабиякий вплив на її мистецькі кола. У дописі 
«Голос пропащого покоління» («Заграва». Авґ-
сбурґ, 1946) він різко й негативно відгукнувся 
про лірику поета. Вади Ситникових віршів помі-
чали всі критики й літературознавці, підкреслю-
ючи їхню стихійність, часом «розхристаність», 
«декларативність» і небажання працювати над 
удосконаленням своїх поезій, проте їхні дописи 
ніколи не були настільки різкими, а подекуди 

навіть зневажливими, як відгук Гр. Шевчука на 
збірку поезій «Відлітають птиці», який навіть 
вийшов із приміткою: «Редакція не цілком поді-
ляє думки шановного автора». Для поета, який, 
хоч і мав за плечима дві збірки й численні публі-
кації в літературних виданнях та часописах, 
проте тільки утверджувався в мистецькій спіль-
ноті Ді-Пі, отримати шквал такої різкої, місцями 
«іронічно-глузливої» критики від визнаного в ті 
часи літературознавця й поважаного критика було 
справді серйозним ударом, що поглибив, як пише 
Микола Неврлий зі слів І. Качуровського, його 
«чорний песимізм». Уже сам вступ демонстру-
вав тональність усієї рецензії: «Скажемо прямо: 
«Відлітають птиці Мих. Ситника (Гамбурґ–Гай-
денав, 1946) не подія в нашій літературі, це вза-
галі не література ще, і з цього погляду книжка не 
заслуговувала б на довшу рецензію або статтю» 
[20, с. 58]. Далі Гр. Шевчук задається собі питан-
ням, чому ж настільки успішною є саме ця книга 
й виступи поета на літературних вечорах, маючи 
на меті розібратися в цьому. «Причина успіху, – 
пише критик, – не в обдарованості автора. Бо хоча 
ця обдарованість незаперечна, – все-таки конста-
тує Гр. Шевчук, – але вона проривається тільки 
в окремих вдалих образах або фразах, дуже 
рідко – у цілих віршах, її треба відкопувати з-під 
навали претенсійної порожньої літературщини 
або просто стилістичної безпорадности чи навіть 
безграмотности» [20, с. 58]. Визнаючи окремі, на 
думку критика, успішні вірші чи рядки з них, які 
«свідчать про обдарованість Ситника», Гр. Шев-
чук зосереджується на поетиці й робить висно-
вок: «Але ці удачі – винятки. Здебільшого поет 
абсолютно не спроможний упоратися з віршем як 
цілісністю. Або він будує вірш на пласкій алего-
рії (переважно з «пташиного світу»): «Ластівка», 
«Синиця», – або ж – і це найчастіше – він заплу-
тується у власному вірші. Бо його поезія цілком 
не конструктивна, це поезія окремих удач і без-
конечних провалів, поезія, що справді наче вітром 
пишеться і виключає елемент пляну й буду-
вання» [20, с. 59]. Усі інші висновки рецензента 
стосуються уже цілого «пропащого покоління» 
української мистецької молоді, в основному, як 
він пише, вихідців із села, «обдарованої і потен-
ціяльно високонадійної», «опанованої зливою 
почуттів», проте «позбавленої компасу розуму 
й культури», яке старше покоління має «спря-
мувати на шлях культурної творчости». «Сит-
ник – плоть від плоті пропащого покоління, – пише  
Гр. Шевчук про поетичні успіхи М. Ситника серед 
велетенської читацької авдиторії, – уміє підійти 
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до душі своїх товаришів, і в цьому причина успіху 
його поезії. Але повести їх він не може, бо сам не 
знає, куди йти і як. В цьому небезпека його поезії. 
Вона виховує пиху меншевартісности, вона не 
лікує пропаще покоління, а штовхає його вниз. 
А тим часом наше пропаще покоління тридцятих 
років ще може бути врятоване, бо в своїй основі 
глибоко здорове й талановите.

Книжка Ситника допомагає поставити діяг-
нозу хвороби цього покоління. І в цьому її зна-
чення. Значення документа, а не літературного 
твору» [20, с. 62]. Як контраст наведемо відгуки 
про поезію М. Ситника Ю. Клена та В. Винни-
ченка, яких важко зарахувати до цільової Сит-
никової авдиторії «пропащого покоління», якій 
у ті часи, як стверджує в рецензії Гр. Шевчук, 
подобається його творчість. «<…> Менш виба-
гливим і дуже просто щирим, – зауважує Юрій 
Клен у «Думках на дозвіллі», – є в своїх рядках 
Михайло Ситник, що нехитрими словами, «без 
алітерацій», співає про свій рідний край і свою 
тугу за ним. Може, за ту простість і відсутність 
будь-якої рафінованості критика подекуди бачи-
тиме в ньому примітив. Але ж у самій нештуч-
ності, в простій співанці може звучати стільки 
чару, що мимоволі заслухаєшся і з полегкістю 
відпочиваєш на звичайних рядках після всяких 
модерних викрутасів, що більше говорили про 
вправність, аніж про щирість» [6, с. 48]. Пишучи 
про вірш поета «Де б не був я, де б я не заїхав…», 
Ю. Клен підкреслює: «Ці прості рядки знайдуть 
собі шлях до серця того широкого читача, що 
не шукає експресіоністичної еквілібристики 
у віршах, що досі з охотою читає «Кобзаря» і зна-
ходить відгук своїх почуттів у поета, який звер-
тається до нього звичайною мовою, – до серця 
читача, якому нічого не кажуть ті хитроплутані 
синтаксичні вправи»… [6, с. 49], проте знову ж 
таки констатує, що «… цю частково позитивну 
оцінку знов-таки не муситься брати як пози-
тивну оцінку всього поетичного доробку Сит-
ника, в якому ми знайдемо чимало «штампова-
них» місць» [6, с. 49]. Своїми дописами видатний 
поет-неокласик і літературознавець намагається 
підтримати молоде покоління митців, яке «про-
бує ще свої сили на мистецьких шляхах».

Високо оцінив творчість М. Ситника Воло-
димир Винниченко, про що свідчить листування 
митців (відомо про девʼять листів, які надіслав 
В. Винниченко М. Ситникові, що їх віднай-
шов та опублікував у книзі «Катам наперекір» 
М. Неврлий): «Перечитав з великою естетич-
ною втіхою в «Укр. Слові» Ваші й Ганни Черінь 

вірші» [17, с. 401] (лист від В. Винниченка від 
18.09.1948 р.); «Ваші збірки «Відлітають птиці» 
й «Залізничний сторож», з такими зворушли-
вими написами для мене, дають мені хвилини 
справжньої естетичної втіхи, а крім того, віри 
в силу і непоборність української душі, яка навіть 
у таких тяжких умовах уміє виявляти себе з такою 
мужністю, гідністю і красою» [17, с. 403] (лист від 
В. Винниченка від 18.11.1948 р.).

На третю збірку поезій Михайла Ситника «Від-
літають птиці» відгукнулися також інші україн-
ські критики та літературознавці. 26 вересня 
1946 року в «Українських вістях» зʼявляється 
рецензія Павла Миргородського п. н. «На вірному 
шляху» (Павло Миргородський – Павло Микито-
вич Маляр (1910–2005) – український письмен-
ник, журналіст, видавець, громадсько-політичний 
діяч – прим І. В.). П. Миргородський наголосив, 
що Михайло Ситник, як завжди, залишається 
вірним своєму обраному шляху щодо тематики 
та поетичних форм: «Тематика Ситника – вічна 
тематика. Ця тематика іде за родом людським, за 
його життям. Вона змінюється разом із життям, 
але не старіє, не тратить сенсу. У Ситника вона 
змінилась настільки, наскільки змінилось сере-
довище, яке стає втіленням поетової тематики, 
але вона не пережила себе, не застаріла» [7, с. 4]. 
Пишучи про сумні настроєві тони відчуження 
в ліриці поета, рецензент висловлює сподівання, 
що, попри все, «прийдуть світліші настрої, що він 
ще напише і «прилітають птиці» [7, с. 4].

20 жовтня 1946 року часопис «Неділя» публікує 
рецензію Л. Грушенка п. н. «Про поезії Ситника». 
Михайло Ситник, на думку автора, «…представ-
ляється як талановитий ліричний поет, сильний 
він у тих віршах, де згадує про нашу батьківщину 
та про свій побут на чужині. Є в збірці поезії, 
що засвідчують про ориґінальне творче обличчя 
автора та запевняють, що Ситник може собі здо-
бути місце в нашій поезії, коли не сяде на лаврах 
і не перестане працювати над своїм словом та буде 
різьбити його й шліфувати, бо ж дбайлива постава 
до творчого слова – це головне завдання поета» 
[2, с. 4]. «Наполеглива праця над своїм поетичним 
словом», як підкреслив Л. Грушенко, має лише 
«збільшити» талант поета, оскільки М. Ситник «у 
деяких своїх поезіях стоїть нарівні з найкращими 
сьогочасними поетами» [2, с. 4].

1947 року у квітневому випуску «Літаврів» 
(Зальцбурґ, ч. І) зʼявляється рецензія Олексія 
Сацюка (1909–1960) – українського письмен-
ника, драматурга, перекладача. Автор виокрем-
лює насамперед глибоко патріотичні вірші поета 
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«Ми» і «25.5.1926», звертає увагу на структуру, 
у якій «шість хронологічно повʼязаних між собою 
розділів дають перегляд творчости поета». Палка 
любов до Батьківщини й глибока туга за нею, на 
думку рецензента, є лейтмотивом усієї збірки. 
Цитуючи вислів польського поета Б. Залєскі, який 
пише, що «українець, не на Україні і вік свій про-
плаче, і марно згине», О. Сацюк стверджує: «Вірші 
Ситника напоєні іншою тугою: він тужить не як 
сентиментальна, зламана долею людина, а лише 
як повний віри вояк-бойовик, якому на посту вви-
жається всіма привабами рідний край» [14, с. 68]. 
Аналізуючи лірику поета, її художньо-стильові 
риси, автор рецензії пише: «Слід підкреслити, що 
вірші Ситника читаються незвичайно легко і при-
ємно. Вони не належать до тієї поезії, що відно-
ситься до категорії кабінетних чи лябораторійних 
«шукань» – це спів вільного вітру в степу. Вони 
відзначаються легкістю стилю і ясністю думки. 
Уміло підібрані художні засоби надають образам 
відповідної плястики і викликають сильні зорові 
та слухові враження. Заслуговує на увагу й те, 
що вірші Ситника, за малими винятками, грають 
свіжою кровʼю і соками рідної землі. Мова їх – 
гарна, лише зрідка, де-не-де проскочить русизм 
(неловко, цеп) [14, с. 68].

Новим творчим досягненням поета стала віршо-
вана повість «Залізничний сторож» (1947) з при-
святою: «Невмирущій в серцях свого народу – геро-
їчній УПА присвячує автор». 30 березня 1947 року 
тріумфальний успіх мав також поетичний виступ 
Михайла Ситника у великому театральному залі 
авґсбурзького табору «Сомме-Казерне», де він 
читав свій твір. Поет розпочав виступ у власти-
вому йому стилі такими словами: «В наші три-
вожні і пусті дні на чужині, коли дехто дивиться 
лише на Арґентіну чи Бразілію, при тому часто 
забуваючи трагічну Батьківщину, – я хочу цією 
повістю нагадати Вам про нашу незабутню і геро-
їчну неньку – Україну, яка дивиться на нас з надією 
і чеканням» [3, с. 7]. Твір Михайла Ситника, за 
свідченням очевидців, настільки вразив авдиторію, 
що всі слухали його, не зронивши жодного слова.  
«30. ІІІ. 1947 року в таборі «Сомме-Казерне» в Авґ-
сбурзі відбувся літературний вечір М. Ситника. 
Автор прочитав свій новий твір – поему «Заліз-
ничний сторож». У поемі змальовано героїчну 
боротьбу українського народу з німецьким оку-
пантом. ˂…> Понад 500 слухачів вислухали цю 
поему з напруженою увагою і висловили авторові 
своє захоплення бурхливими оплесками», – пише 
автор під псевдонімом Сен у дописі «Авторський 
вечір М. Ситника» («Наше життя». Авґсбурґ, 

29 квітня 1947 р.). Високу й водночас обʼєктивну 
оцінку дав Ситниковій повісті на сторінках «Укра-
їнських вістей» (11 травня 1947 р.) у своїй рецензії 
Леонід Полтава, пишучи про досягнення поета, 
враховуючи, проте, й недоліки твору: «Приємно 
констатувати, що на літературному ринку почина-
ють зʼявлятися більші і обʼєктом, і вартістю книги. 
До них можна зачислити і «Залізничного сто-
рожа», повість у віршах, особливо, коли взяти під 
увагу, що такий жанр мало культивований в нашій 
літературі» [13, с. 7]. Загалом уся рецензія напи-
сана в дусі полеміки з попереднім гострокритич-
ним дописом Гр. Шевчука, у якому фігурує «про-
паще покоління» молодих українських митців: 
«Поет М. Ситник, – зазначає Л. Полтава, – відо-
мий як один з представників «втраченого поко-
ління» (так охрестили його за щиру, хоч і не всюди 
ретельно опрацьовану, книжку поезій «Відлітають 
птиці»). Але це «втрачене покоління» – беручке, 
живе і наполегливе; сердечно щире, таке щире, 
що, читаючи «Залізничного сторожа», мимоволі 
не хочеться помічати огріхів у глибоких та рів-
них борознах поетичних рядків. «Втрачене поко-
ління», по суті, нічого не втратило, бо і не мало 
нічого втрачати: не знало воно ні про літера-
турні течії, ні напрямки, ані найновіших досяг-
нень світової літератури, до якої не мало доступу. 
Вирвавшись на волю, воно активно вбирає в себе 
все краще, воно тепер тільки в процесі освоєння 
найвищих здобутків духу» [13, с. 7]. Наголошу-
ючи, що це «дійсно віршована ПОВІСТЬ», Леонід 
Полтава пише про специфіку цього жанру, вио-
кремлює «цікавий гострий сюжет» твору, «опу-
кло змальованих» героїв, проте аналізує також і її 
недоліки: «апоетичність» окремих рядків, надмір 
публіцистики, порушення акцентуаційних норм 
української мови, недотримання законів милозвуч-
ности. І все ж, – підсумовує рецензент, – «Заліз-
ничний сторож» – цікавий, хвилюючий твір. Так 
зване «втрачене покоління» вже має свої здобутки. 
Бо навіть сама хвилююча щирість все ж миліша за 
обшліфовані до одної тисячної міліметра металеві 
пірамідки так званих «учених поетів». Поезія – не 
наука. Наука в ній лише доплюсовується» [13, с. 7].

Наступний період життя й творчости Михайла 
Ситника розпочався з еміграції до США, де він 
довго й без успіху намагався пристосуватися до 
нових життєвих реалій, таких далеких від його 
рідної України.

Висновки і пропозиції. Творчість Михайла 
Ситника 30–40-х років по-різному оцінювали 
українські письменники, критики й літерату-
рознавці з позицій ідейно-тематичного напо-
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внення, провідних мотивів, художньо-стильо-
вих рис, поетики, зауважуючи її як сильні, так 
і слабкі сторони, та, попри це, всі дослідники 
визнавали й підкреслювали непересічний талант 
українського митця та його безмежну любов до 
України, яку він оспівав у свої творах. «В істо-
рію української літератури ввійде М. Ситник 
як субтильний лірик, близький природою до 
Олеся, Сосюри, Рильського, Єсеніна, – написав 

М. Неврлий. – У його художній спадщині є ще 
низка різного характеру художніх проз, публіцис-
тичних праць, рецензій, листів. Значну історико-
літературну вартість мають його спогади про 
О. Телігу, І. Ірлявського й І. Рогача, з якими він 
так самовіддано співпрацював» [8, с. 16]. Отже, 
творча спадщина видатного українського митця 
потребує подальших наукових розвідок та літера-
турознавчих досліджень.
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Vasylyshyn I. P. ART OF MIKHAILO SYTNYK IN LITERARY-CRITICAL PUBLICATIONS 
OF 40S OF THE XX CENTURY

The article considers literary-critical reviews, articles of the 40s of the XX century, in which the creative 
work of the 30s and 40s of the Mykhailo Sytnyk (1920–1959) – Ukrainian writer, journalist – is covered 
and analyzed, editor, in particular representatives of the Ukrainian emigration community – S. Hordynsky, 
Ap. Trembovetsky, M. Stepovy, Y. Klen, Gr. Shevchuk, P. Karpenko-Krynytsia, L. Poltava, L. Hrushenko, 
I. Doroshenko, P. Myrhorodsky, O. Satsyuk.

In the 1940s, collections of poems by M. Sytnyk “From the Heart” (Vasylkiv, 1942), “New Horizons” 
(Vasylkiv, 1942), “Birds Fly Away” (Hamburg-Heidenau, 1946) were published, the poetic novel “Railway 
Watchman” (Munich, 1947), the poet is also the author of numerous publications that appeared during 
30–40-s years on the pages of Ukrainian publications in Ukraine and abroad during the emigration period. 
Mykhailo Sytnyk began his journey as an emigrant in 1943, first in Lviv and then in Prague. In 1944, the artist 
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found himself in Austria, and later until his overseas emigration, he was in the camps “Displaced Persons” 
in Germany.

The source of the material collected in scientific research is the writings of Ukrainian researchers of the poet’s 
work in the journals of the 1940s. both in Ukraine and abroad: “Our Days” (Lviv, 1942), “Ivankivski Visti”, 
(Ivankiv, 1942), “Volyn’” (Rivne, 1943), “Myrhorodski Visti” (Myrhorod, 1943) “Krakow News” (Krakow, 
1944), “Ukrainian Herald” (Berlin, 1944), “Sunday” (Aschaffenburg, 1946), “Zagrava” (Augsburg, 1946), 
“Time” (Fürth, 1947), “Ukrainian News” (New Ulm, 1946–1947), “Timpani” (Salzburg, 1947).

Mykhailo Sytnyk’s work was evaluated differently by Ukrainian writers, critics and literary critics from 
the standpoint of ideological and thematic content, leading motives, artistic and stylistic features, poetics, noting 
both its strengths and weaknesses, and, nevertheless, all researchers recognized emphasized the extraordinary 
talent of the Ukrainian artist and his boundless love for Ukraine, which he sang in his works.

Key words: magazine, literary-critical review, response, critique, article, leading motives, poetics, concepts, 
emigration lyrics.
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ЖІНОЧА ПОВЕДІНКА В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ 
І ПОСТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ  
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Є. КОНОНЕНКО)

У статті йдеться про різножанрові твори Є. Кононенко – драму «Мужчина за викликом» 
і новелу «Повії теж виходять заміж», об’єднані тематикою, періодом створення і соціаль-
ними обставинами, заручниками яких стали героїні. Автори розвідки, розглядаючи особли-
вості жіночого світосприймання, аналізують психологічні стани жінок, які зазнали трав-
матичного досвіду. Зазначено, що Є. Кононенко у своїх творах вдається до різноманітних 
форм психологічного зображення героя, простежено, що залежно від жанру авторка надає 
перевагу тій чи іншій формі психологізації. Психологи визначають травму як шкоду, завдану 
душевному здоров’ю людини, що проявляється неадекватною поведінкою, але водночас пси-
хіка залишається неушкодженою. Ознаками травми вважають наявність події, яку можна 
оцінити як сильний удар, нав’язливість спогадів, до яких людина повертається знову і знову. 
Після травматичної події може розвинутись посттравматичний стресовий розлад. У драмі 
Є. Кононенко «Мужчина за викликом» психологічна травма породжена сексуальним насиль-
ством і ускладнена тривалим посттравматичним періодом, а в новелі «Повії теж виходять 
заміж» травма має не лише сексуальне підґрунтя, проте її перебіг проходить легше. Симпто-
матика травми героїнь драми і новели проявляється негативним сприйняттям реальності, 
втратою радості буття, агресією, ускладненою комунікацією, розладами сну і нічними 
жахіттями. Автори зазначають, що комунікація героїнь із чоловіками, які вселяють довіру, 
розпочинає етап виходу з кризи. З погляду психології одужання після внутрішньої травми 
можливе за умови проходження всіх стадій відновлення: безпеки, коли людина переконана, що 
їй більше нічого не загрожує; пам’яті й оплакування, коли травмована особистість озвучує 
історію з минулого і прощає кривднику; примирення із собою і відновлення зв’язків з іншими.

Ключові слова: драма, новела, художній психологізм, нетипова жіноча поведінка, психоло-
гічна травма, посттравматичний стресовий розлад.

Постановка проблеми. Ім’я Є. Кононенко, 
сучасної відомої письменниці, перекладачки, 
публіцистки відоме не лише в Україні, а й за 
кордоном. Її твори активно перекладають, також 
перекладає вона і має успіх у цій справі, про що 
свідчать чисельні відзнаки і нагороди. Творчий 
доробок письменниці цілком справедливо можна 
зарахувати до дискурсу так званого «жіночого 
письма». Зазначимо, що основну увагу акценту-
ємо не на статевій приналежності авторки, а на 
своєрідності художньо-образної площини тек-
сту чи творчості загалом. Специфіка жіночого 
сприйняття свідчить про те, що жінки-письмен-
ниці можуть більше сказати про приховані, несві-
домі жіночі бажання чи потреби, аніж чоловіки. 
Т. Тебешевська-Качак слушно зауважує, що між 

жіночим і чоловічим світом нема зовнішньої різ-
ниці, але перцептивно жінка «висловлює те, що 
домінує в її сприйнятті дійсності» [8, с. 32].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
зова спадщина Є. Кононенко активно досліджу-
вана, зокрема у працях Н. Зборовської, О. Рома-
зан, Л. Таран, Г. Тарасюк, Т. Тебешевської-Качак, 
С. Філоненко, Р. Харчук, В. Христо та ін. Варто 
виокремити найновіші розвідки, зокрема І. С. Нака-
шидзе, яка досліджує збірку новел «Повії теж 
виходять заміж» у контексті різних літературоз-
навчих проблем: «Простір як засіб творення жіно-
чого характеру у збірці новел Є. Кононенко «Повії 
теж виходять заміж», «Сімейні орієнтири жінки 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі новел 
збірки Є. Кононенко «Повії теж виходять заміж»)»,  
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однак однойменна з назвою збірки новела не 
потрапляє в поле зацікавлення науковиці. Загалом 
новелістика Є. Кононенко часто стає матеріалом 
наукових досліджень, проте ґрунтовної психоло-
гічної інтерпретації творчого доробку письменниці 
поки що нема. Поза увагою науковців і надалі зали-
шається драма Є. Кононенко «Мужчина за викли-
ком» – єдиний у цьому жанрі твір письменниці. 
П’єси не є характерними для творчості Є. Коно-
ненко, оскільки, за словами авторки, дуже складно 
пробитись на сцену. Письменниця добре усвідом-
лює, що «драматичний твір – передусім літера-
турна основа театральної вистави» [6, c. 233].

Постановка завдання. Творчість Є. Коно-
ненко періоду порубіжжя ХХ–ХХІ ст. репрезен-
тована «авторською свідомістю, сформованною 
під упливом катаклізмів посттоталітарної доби» 
[8, с. 37]. Жіночі образи авторка моделює крізь 
призму зображення психологічних станів, спричи-
нених травматичним досвідом, витоки якого кри-
ються в соціальній площині. Матеріалом нашої 
розвідки є твори зазначеного періоду, зокрема 
п’єса «Мужчина за викликом» і новела «Повії теж 
виходять заміж», які вийшли з-під творчого пера 
на початку 2000-х рр. Поєднання цих різножанро-
вих творів зумовлено передусім спільною темати-
кою, періодом створення та є цікавим матеріалом 
для дослідження психологічної травми.

У сучасному літературознавстві явище худож-
нього психологізму часто стає предметом науко-
вих розвідок. Незважаючи на це, твори Є. Коно-
ненко, які яскраво висвітлюють так звану жіночу 
тему, не були предметом детального розгляду 
в ракурсі дослідження психологічної травми 
та посттравматичного стресового розладу.

Постановка завдання. Мета статті – окрес-
лити художні особливості зображення нетипової 
поведінки героїнь, породженої травматичним 
досвідом минулого, спираючись на дослідження 
фахівців у галузі психологічної травми. Реалізація 
мети полягає у виконанні таких завдань: проана-
лізувати жіночу поведінку, спричинену психоло-
гічною травмою; з’ясувати жанрові особливості 
психологізації драми і новели.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
форма психологічного зображення героя є «пря-
мою», «непрямою» і «сумарною» (за Єсіним). 
Авторка у своїх творах вдається до усіх пере-
лічених форм зображення, однак можна просте-
жити, що залежно від жанру письменниця надає 
перевагу тій чи іншій формі психологізації. Так, 
у драматургії психологізм може бути «виражений 
за допомогою монологів, аналогічних ліричним 

висловленням, у сценічному мистецтві ХХ ст. 
більше значення має жестово-мімічна, пластична 
гра актора, психологічний клімат, відтворюються 
декораціями, звуковим оформленням. У прозових 
творах психіку людини осмислюють і зсередини, 
і ззовні, часто використовують внутрішній моно-
лог, здійснюють психологічний аналіз при нара-
ції від третьої особи, самоаналіз при оповіді від 
першої особи, застосовують невласне пряму вну-
трішню мову» [5, с. 293].

Назва аналізованої п’єси має цікаву історію.  
За словами авторки, в редакції журналу запро-
понували змінити назву твору «Зимові ночі» на 
«Мужчина за викликом». В етимології такої назви 
уже заявлена психологічна проблема і, відпо-
відно, створена інтрига для читача. На відміну від 
драматичного твору, збірка новел має промовисту 
назву, проте, як висловилася сама авторка, назва 
не менш оманлива, аніж варіанти доль багатьох 
її героїнь. Попри жанрову відмінність, ці твори 
Є. Кононенко, як ми уже зазначали, єднає період 
створення – початок 2000-их років – і відповідно 
соціально-історичні обставини, заручниками яких 
стали жінки.

Як висловилась Є. Кононенко, у збірці новел 
йдеться про «виживання в «новій» столиці неза-
лежної України в умовах «дикого ринку», спора-
дичні вояжі на Захід іноді під приводом службо-
вим, іноді – інтимним, а часто під обома…» [4]. 
Для героїні драматичного твору такі вояжі вже 
в минулому, а сучасне мало би бути перспектив-
ним і щасливим, однак наслідки травми не дають 
їй зреалізуватись як жінці. Для драми як жанру 
характерним є гострий конфлікт, яскраво вираже-
ний в аналізованому творі, який можна назвати 
психодрамою. За визначенням Ю. Коваліва, пси-
ходрама – це «метод психологічного й аналітич-
ного дослідження, на підставі якого внутрішні 
конфлікти літературних героїв висвітлюють з ура-
хуванням їхньої ситуативної поведінки» [5, с. 292].

На перший погляд, центральне місце в п’єсі 
«Мужчина за викликом» займає «жіноча тема» 
гендерної інтерпретації стосунків між чоловіком 
і жінкою: «Все в цьому світі тільки для чоло-
віків! Для жінок нема нічого! Навіть за гроші 
нема! Для чоловіків все що завгодно! А для жінок 
нічого! Ніби жінки – не люди!» [3, с. 129]. Однак 
у процесі п’єси поодинокі моменти одкровень, 
репрезентовані в діалогах Марії, відхиляють 
завісу минулого, і ми дізнаємось, що воно спо-
внене болю і страждань. «Все моє дитинство моя 
мати перешивала і переварювала. «…» А батько 
завжди щось лагодив, щось наново збирав  
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зі старих деталей. Як я все це ненавиділа! Була 
готова втрапити до будь-якої халепи, аби вирва-
тися від них» [3, c. 135–136], – згадує Марія. І як 
з’ясовуємо далі – втрапила: «Коли почались усі ці 
зміни й стало можливим робити гроші, я серед 
перших опинилась у Туреччині. Втрапила в халепу, 
втратила усі гроші й опинилась на панелі» 
[3, с. 147].

Натомість Олена, героїня новели «Повії теж 
виходять заміж», як здається спочатку, свідомо 
вибирає одну з найдавніших професій. Мотивато-
ром такого вибору став Юрко Чобіток, який розбу-
див у дівчини «такі вулкани пристрасті, з якими 
він не міг упоратись» [4] Олена була закохана 
у хлопця ще з дванадцяти років і повнолітньою 
в його ліжку почула: «Ну ти й унікум! Ти могла б 
добре заробляти цим! Аби тебе хтось зумів добре 
розкрутити» [4]. Авторитетність Юрка для Олени 
була беззаперечною, і дівчина навіть не задуму-
валась над тим, що радить їй коханий. «І відтоді 
їй ввижалися чоловічі руки і губи не тільки його, 
Юрка Чобітка, а вабили інші обрії. Вона, на від-
міну від багатьох, знала, як сааме працюватиме 
в Німеччині, і не боялась тої роботи» [4].

Теперішнє своїх героїнь Є. Кононенко зма-
льовує по-різному. Марія – успішна ділова 
жінка, однак поведінка її має яскраво виражені 
ознаки посттравматичного стресового розладу. 
Вона намагається віднайти емоційну рівновагу 
в товаристві чоловіка за викликом, але не кожен 
витримує робити те, чого не зазначено в пере-
ліку надання послуг. І тоді вона опиняється «на 
порозі самогубства» [3, с. 131]. Олена зустріла 
Ремка. Чоловік-іноземець, з яким вона заледве 
могла порозумітись, замовляв її, платив гроші, але 
нічого не вимагав у відповідь. Жінка не упустила 
шансу покинути роботу, а опинившись у домі 
Ремка, збагнула усю безвихідь ситуації: в чужій 
країні без документів і знання мови, без грошей 
(навіть потом і кров’ю зароблених!), але най-
гірше – з усвідомленням того, яку послугу зро-
бив їй колись коханий. Згодом вона міркуватиме:  
«… дасть Бог, Ремко не добереться до найстраш-
нішої таємниці на дні її єства» [4].

Як бачимо, обидві жінки зазнали душевного 
болю. Кризовий емоційний стан Марії передано 
вже на початку п’єси в ремарках: «Вбігає жінка, 
кидає сумочку… хапає телефон», «Люто кидає 
трубку на підлогу…» [3, с. 128], «Кидає слухавку… 
Знову нервово набирає номер», «Починає судомно 
гортати газети» [3, с. 129]. Душевна тривога 
і внутрішня напруга дещо спадає, коли на порозі 
з’являється новий «антидепресант». Психологічна 

криза Олени набирає обертів у домі Ремка, де вона, 
як видається спочатку, мала би почуватись у без-
пеці. Однак тут якраз відбувається усвідомлення 
усього того, що з нею відбулося. Поведінка жінок 
спричинена пережитим негативним досвідом, для 
Марії – задавненим, хронічним, а для Олени – 
недавнім і ще не до кінця усвідомленим.

Фахівці визначають психологічну травму як 
шкоду, завдану душевному здоров’ю людини, 
що проявляється неадекватністю поведінки, але 
водночас психіка залишається неушкодженою. 
Основними ознаками травми вважають наяв-
ність події, яку можна оцінити як сильний удар, 
і нав’язливість спогадів, до яких людина повер-
тається знову і знову. Нерідко після травматичної 
події розвивається посттравматичний стресовий 
розлад (ПТСР) – хронічне порушення психічного 
стану. Ситуація, в якій опинились героїні аналі-
зованих творів, була загрозливою для життя і гід-
ності. Обидві жінки стали жертвами сексуального 
рабства, але якщо для Олени – героїні новели – 
травма є щойно пережитою, то Марія відчуває її 
відгомін через роки, що є ознакою ПТСР.

Американська дослідниця-психолог Дж. Герман,  
яка впродовж багатьох років працювала з жерт-
вами сексуального насильства, зауважує, що здат-
ність травмованих людей «до близьких стосунків 
уражується інтенсивними протилежними від-
чуттями потреби близькості й страху перед нею 
[2, с. 101]. Аналогічну ситуацію моделює Є. Коно-
ненко, психологізуючи таким чином сюжет драми. 
Сеанси зустрічей Марії з чоловіком, що найкраще 
відпрацьовує складні випадки, стали систематич-
ними і набули характеру «лікуванням розмовою», 
хоча таке лікування давалося нелегко: «Тільки-но 
я виводжу тебе з бруду життя, ти лізеш у нього 
з головою» [3, с. 141]. Цілком очевидно, що про 
історію, яка трапилась у Туреччині, жінка розпо-
віла вперше. Бажання озвучити в розповіді істо-
рію травматичної події розпочинає процес змін, 
а замовчування проявляється в симптомах [2, c. 9]. 
Таке озвучування є актом свідчення, готовністю до 
одужання. І ключовими у ситуації з Марією є інту-
їтивно створені умови, за яких виникло бажання 
відкритись, а отже, відреагувати на травму, що 
є значно більшим, ніж просто розповіддю.

У розмові з Кеті Карут уже згадувана Дж. Гер-
ман зазначає, що ефективність терапії ґрунту-
ється на спроможності сказати правду [7, c. 208], 
тоді як неготовність свідчення, тобто період 
загострення, можна передати фразою травмова-
ної пацієнтки – «не бачу лиха, не чую лиха, не 
кажу лиха» [7, с. 219]. Ґрунтовне дослідження  
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під заголовком «Почути травму», побудоване 
у формі інтерв’ю з провідними спеціалістами 
з теорії та лікування катастрофічних досвідів, 
допомагає збагнути теоретичний аспект травми 
і ПТСР задля аналізування поведінки героїнь 
Є. Кононенко. Зокрема, паралелі між інтерв’ю 
з Бесселем ван дер Кольком, видатним Бостон-
ським психіатром, який показує на реальних при-
кладах із власного досвіду роботи з хворими, як 
«тіло веде рахунок», оскільки травма відбувається 
не лише на рівні мозку [7, с. 220].

Присутність чоловіка і відчуття здорових сто-
сунків для травмованих Марії та Олени є викли-
ком, оскільки важко вийти за межі свого застиглого 
«я». Поява Ремка викликає страх в Олени: «Вона 
спала, а точніше не спала в кімнаті поверхом 
нижче, і коли він не витримував і йшов до неї, щоб 
заспокоїти її, вона, думаючи, що він прийшов за 
тим самим, починала безпорадно натягати ковдру 
на голову…» [4]. Нещодавнє минуле – болісний, 
травмівний досвід – жінка намагається стерти із 
пам’яті. Довге пряме волосся – предмет зваблення 
чоловіків – Олена відтяла кухонним ножем у пер-
ший же день перебування у домі Ремка.

Травматичні спогади глибоко закарбовуються 
в пам’яті через підвищений рівень адреналіну 
та інших гормонів стресу, і саме тому, на думку 
фахівців, травмована людина може бачити один 
і той самий сон. «Я боюся засинати. Боюся, знов 
насниться той паскудний турок, якого я вбила 
тільки уві сні!» [3, с. 148], – каже Мрія. Вона 
неодноразово шкодує, що кривдник залишився 
живим, прагнучи таким чином розплати.

Що стосується кризової ситуації Олени, то, 
потрапивши в дім Ремка, вона боялася вийти 
з нього, «подовгу милася в душі» [4], а також 
багато плакала: «Він намагався пояснити, що 
з ним їй нема чого боятися, але вона плакала і не 
йшла. А ще вона плакала вночі і старий напів-
порожній дім розносив відлуння її ридань» [4]. 
Цікаво, що «сон має дивовижну здатність збирати 
все докупи» та «інтегрувати неприємні речі, які 
з нами відбуваються» [7, с. 227]. За дослідженням 
Бесселя ван дер Колька, під час травми такий про-
цес порушується. Люди із ПТСР страждають від 
переривання фази швидкого сну, що заважає про-
цесу видужання.

Песимістичні настрої, відсутність радості, 
агресивна поведінка – усе це є симптоматикою 
посттравматичного стресового розладу. Маючи 
надію, людина здатна повернути собі контроль 
над обставинами життя, бачити зовсім іншу 
перспективу [1, с. 168–169]. Натомість героїня 

п’єси Є. Кононенко налаштована песимістично: 
«навкруги або продажні альфонси, або покупці 
повій» [3, с. 148], а переконання, що «натуральне 
завжди може бути підробним. А штучне – то 
воно і є штучне» [3, с. 143] насправді висловлене 
не лише щодо пластикового посуду.

Поведінка Олени також вказує на песимістичну 
налаштованість щодо реального світу і стосунків 
між людьми. Жінка згадує не лише Юрка Чобітка, 
який розкрив у ній «талант», а й Емму Карлівну, 
що змалювала в уяві Олени Німеччину як цивілі-
зовану країну. «Олена згадувала Емму Карлівну 
мало не щодня. Вона кусала кулаки і подумки 
кричала до комірниці: ось вони, ваші цивілізовані 
німці, чому вони не сплять зі своїми фрау, чому 
ходять сюди, до російських путан, чому намага-
ються піти, не заплативши?! Вас би так в усі 
місця, лицем в руде волосся, ще раз, ще раз, насо-
лоджуйтесь, відчувайте себе людиною… » [4].

Героїня твору «Мужчина за викликом» потре-
бує сеансів комунікації, починає відчувати ледь 
вловимі зміни в собі, але вони мають короткотер-
міновий ефект: «Мене, буває, мимоволі зворушує, 
як ти ставишся до мене! Та тільки-но я зафік-
сую в глибині своєї душі якісь добрі почуття, то 
відразу здригаюсь: воно так, тому що я плачУ! 
І мені вмить хочеться знищити тебе. І себе 
також» [3, с. 144]. Натомість Олена комуніку-
вати ані не може, не знаючи мови, ані не хоче. 
Жестами жінка дає збагнути Ремкові, що його 
присутність небажана. А робота з психологом 
триває недовго: Олена просила «більше не возити 
її до меврау Хетцель. Ця пані залазить в неї так 
глибоко, як і ВОНИ, тільки не туди, – вона пока-
зала, – а сюди, – вона вказала на серце» [4]. Однак 
після цих сеансів психотерапії та розмов із Рем-
ком задля вивчення мови жінка почитає потроху 
заспокоюватись і частіше усміхатись.

Значно складнішим є процес спілкування для 
Марії. Негативне сприйняття реальності, все-
ляючи безнадію і відчай, впливає на здатність 
налагоджувати міжособистісні стосунки. Агре-
сія, що проявляється й у ставленні до чоловіка як 
працівника агенції – «якщо ти на цій праці, ти 
принижений нижче плінтуса за визначенням» 
[3, с. 143], манері спілкування з ним – «ти роз-
мовляєш зі мною тоном, яким жона пиляє мужа» 
[3, с. 143], а також у позах, жестах, що «демон-
струють глибоку життєву кризу» [3, с. 129], як 
зазначено в ремарках п’єси.

Приховування свого справжнього імені, 
нерозбірливі підписи на платіжках, самодо-
кори – усе викликане почуттям сорому, адже ганебна  



223

Українська література

поведінка – це, як правило, таємниця. Водночас 
Марія, намагаючись повсякчас присоромити чоло-
віка, називаючи його «нікчемним проститутом», 
«паскудним жиґоло», переживає таким чином 
власну сутність, адже «людина, яка соромить, 
і людина, яка соромиться, є одна для одної своїм 
іншобуттям» [1, с. 202]. Згодом їхнє спілкування 
набуває катарсисного ефекту, коли обоє зізна-
ються в тамницях минулого, однак це не сприяє 
взаєморозумінню чи покращенню психологічного 
стану жінки. На противагу Марії, Олена – жінка 
значно молодша за віком, легше долає перебіг 
травми. Вона не докоряє чоловікові, якому, мож-
ливо, і не довіряє, проте вони змогли дійти поро-
зуміння, як герої казки «Дикі лебеді», яку обидва 
любили в дитинстві.

Оскільки Марія страждає на ПТСР, для неї 
травматичними є наслідки актуалізації флешбе-
ків (рецидивних спогадів) і тригерів (повторних 
переживань психологічної через певні предмети 
чи події): спогади про турка, нічні кошмари, 
речі побуту та ін. Травмівний досвід, як заува-
жують фахівці, має здатність нагромаджуватись, 
і кожна наступна життєва ситуація, що завдала 
болю, викривлює реальність. Саме тому нелю-
бов до штучних квітів через невдалий бізнес, 
пов’язаний із ними, викликає негативні емо-
ції, неначе цю невдачу вона пережила вчора.  
Як бачимо, для Марії шлях до одужання склад-
ний і болісний. Олена цей шлях долає легше. 
У фіналі новели Є. Кононенко змальовує сцену, 
яка могла б спровокувати в Олени появу больо-
вих відчуттів через асоціації з Німеччиною, 
однак цього не відбувається. Письменниця май-
стерно вибудовує шлях одужання Олени, упев-
нивши читача в тому, що повії таки виходять 
заміж: «іде дощ … а червоне вино такого букету, 
і дощ змиває усе, і чоловік і жінка в старому 
будинку піднімають і зближують свої келихи 
і п’ють за майбутнє» [4].

Хронічно травмовані пацієнти, як зазначають 
психологи, тонко налаштовані на невербальну 
комунікацію. Марія агресивно реагує практично 
на кожен обережний дотик чоловіка, прочиту-
ючи у ньому лише бажання близькості, а відмову 
обґрунтовує чи то тим, що він одружений, чи що 
для неї занизько мати стосунки із чоловіком за 

викликом, чи що це особливий випадок і вона має 
на нього право, бо платить за це.

Як зауважує Дж. Герман, щоб повернути власну 
сексуальність, жінки, що пережили зґвалтування, 
потребують відновити відчуття автономії та конт-
ролю, а щоб змогти знову довіряти, потрібен чут-
ливий партнер, який допомагатиме і не очікуватиме 
сексу на вимогу [2, c. 116]. Маючи потребу в таких 
комунікативних сеансах, Марія інтуїтивно набли-
жається до одужання, і лише повернені за послуги 
гроші вселяють надію на відновлення почуття 
довіри та прийняття стосунків, що зароджуються 
між нею і чоловіком з агенції. Незважаючи на тра-
гізм ситуації, Олені вдається налагодити стосунки 
з Ремком, а відтак і уникнути, на відміну від Марії, 
тривалих наслідків пережитої травми.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, зазна-
чимо, що атипова поведінка героїнь драми і новели 
Є. Кононенко спричинена травматичним і пост-
травматичним стресовим розладом, витоки якого 
криються в соціальній площині. Авторка май-
стерно зображує психологічний стан травмованих 
жінок за допомогою художніх засобів, характер-
них саме для драматичного твору (ремарок, діа-
логів, художніх деталей та ін.) і новели (розповідь 
від третьої особи, напружена дія, неочікувана 
розв’язка). З погляду психології, шлях виходу із 
травми відбувається поетапно: від відновлення 
безпеки й озвучення історії до примирення із 
собою і здатності довіряти іншим. З’ясовано, що 
природа травми є однаковою в обох творах, проте 
у драмі вона породжена сексуальним насиль-
ством і має тривалий посттравматичний період, 
а в новелі травма хоча і має сексуальне підґрунтя, 
проте травмівні чинники пов’язані не лише з ним, 
проте перебіг травми є легшим. У драматичному 
творі наслідки травми відчитуємо в підтексті, тоді 
як у новелі психологічні проблеми героїні пере-
дано у прямій формі. Процес виходу із травми 
також різниться: в новелі він є коротшим, у п’єсі 
читач отримує лише натяк на готовність до оду-
жання. Відповідно, драма може слугувати ймо-
вірним продовженням новели у плані можливих 
ускладнень, викликаних психологічною травмою.

У перспективі дослідження – прозові і драма-
тичні твори інших авторів, які торкаються теми 
психологічної травми та її наслідків.
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Veselovska N. V., Lytvyn N. B WOMEN’S BEHAVIOR IN THE PSYCHOLOGICAL TRAUMA 
AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER CONTEXT  
(ON THE MATERIAL OF E. KONONENKO’S WORKS)

The article explores E. Kononenko works of different genres – the drama “Male Gigolo” and the short-
story “Prostitutes also get married”, which share common themes, periods of their creation and social 
circumstances. Considering the peculiarities of women’s worldview, the authors of this research analyze 
the atypical behavior of a business woman who suffered a traumatic experience in the past. It is noted that 
E. Kononenko uses various forms of character’s psychological depiction in her works and it is observed 
that depending on the genre the author gives preference to this or that form of psychologism. The nature 
of trauma is turned out to be the same. Psychologists determine trauma as damage done to person’s mental 
health and results in inappropriate behavior but at the same time person’s psychic remains intact. Existence 
of an event, which can be seen as a heavy shock, haunting memories, which a person keeps on reliving again 
and again are the signs of trauma. Post-traumatic stress disorder may occur after experiencing a traumatic 
event. In E. Kononenko drama “Male Gigolo” psychological trauma is caused by sexual assault and deepened 
by a long post-traumatic period and in the short-story “Prostitutes also get married” trauma has not only 
sexual connotation but it runs easier. The drama and the short-story heroines’ trauma symptoms are evident 
in a negative perception of reality, loss of joy in life, aggression, difficulties in communication, sleep disorders 
and nightmares. The authors note that the heroines’ communication with men, who inspire confidence, mark 
the beginning of crisis recovery stage. According to psychologists, internal trauma is possible to overcome if 
all stages of recovery are completed: safety, when a person is convinced that he/she is no longer in danger; 
memory and mourning, when an traumatized person tells a story from the past and forgives the offender; 
reconciling with oneself and reconnecting with others.

Key words: drama, short-story, artistic psychologism, atypical female behavior, psychological trauma, 
post-traumatic stress disorder.
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ВІДКРИТИЙ ТВІР ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА  
(НА МАТЕРІАЛІ МАЛОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

У статті розкрито теоретичну проблему відкритого твору, концепцію якого запрова-
див У. Еко. З’ясовано, що нескінченність художнього твору з безмежною кількістю смислів 
і водночас обмеженістю суб’єктивної інтерпретації стала дискусійним питанням для пред-
ставників різних літературознавчих шкіл, як зарубіжних, так і українських. На основі їхніх 
досліджень виокремлено прикметні риси відкритого твору. Основну увагу зосереджено на 
різних аспектах тлумачення цього явища. Суб’єктивна оцінка твору, яка залежить від світо-
глядних пріоритетів критика, часова віддаленість інтерпретатора й автора, вписуваність 
твору в історичний контекст, вплив літературної моди, суспільних настроїв на творчий 
потенціал автора, взаємозв’язок із творами інших жанрів у доробку письменника, анало-
гічними жанрами, фабульна незавершеність чи незакінченість твору, застосування того чи 
того поняттєвого й методологічного інструментарію для пізнання художнього твору тощо 
відіграють важливу роль у питанні відкритості твору. Виокремлено проблему і перевироб-
ництва теорій, скінченності інтерпретаційних зразків і потенціалу художніх текстів для 
визначення актуальності художнього твору. На прикладі малої прози кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. (перекладеного Лесею Українкою оповідання Л. Якобовського та оповідання А. Крим-
ського) проілюстровано увесь спектр розглянутих питань. У завершених художніх творах 
відсутній фінал, знаки автора з конкретною оцінкою подій теж відсутні, у центрі двох 
творів – морально-етичні проблеми, які спонукають читача до подальших роздумів. Саме 
тому такі тексти матимуть чимало інтерпретацій. Зроблено висновки про те, що перспек-
тивними в проблемі відкритого твору будуть текстологічні, наратологічні та рецептивні 
виміри художнього тексту.

Ключові слова: відкритий твір, поетика, мала проза кінця ХІХ –початку ХХІ ст., індиві-
дуальний стиль, наратологія, рецептивна естетика, текстологія.

Постановка проблеми. Актуальність вибраної 
теми зумовлюється потребою подальшого належ-
ного вивчення поетики відкритого твору, концеп-
цію якого запровадив У. Еко [3]. Аналіз, розко-
дування, інтерпретація художнього тексту задля 
наближення читача до задуму автора – процес 
майже безкінечний. Щоразу можна виокремити 
нову деталь, ситуацію, подію, образ, гру слів, 
алюзію тощо. Таку нескінченність твору У. Еко 
називає відкритою манерою письма з безмеж-
ною скарбницею смислів. Уточнюючи значення 
уведеного ним терміна, науковець першочер-
гово наполягав на унікальній здатності адресата 
до чутливого сприйняття твору: «кожен адресат 
змушений застосувати своє екзистенційне посвід-
чення особи, своє значення, яке є лише його зна-
ченням, певну культуру, низку смаків, особистих 
нахилів і упереджень». Такі перспективи дають 
багатство різних резонансів і відлунювань, не 
пошкоджуючи первинної сутності твору. Отже, 
твір мистецтва – це, на переконання У. Еко, «завер-

шена і закрита у своїй унікальності форма, але 
водночас він є відкритим продуктом з огляду на 
свою чутливість до великої кількості різних інтер-
претацій, які не зазіхають на його неповторну спе-
цифіку» [3, с. 83]. Друга теза, яку обстоює науко-
вець, обмеженість суб’єктивності інтерпретації. 
Насправді існує низка заздалегідь встановлених 
способів інтерпретації, які ніколи не дозволяють 
читачеві вийти за межі суворого контролю автора. 
Як приклад, У. Еко розглядає середньовічну прак-
тику прочитання Святого Письма (а пізніше пое-
зію, образотворче мистецтво) не тільки в їхньому 
дослівному значенні, а також і в трьох інших зна-
ченнях: моральному, алегоричному та містичному. 
Ця теорія добре відома з часів Данте. Справді, від-
повідно до того, що читач відчуває в якусь особ-
ливу мить, він вибирає можливий інтерпретацій-
ний ключ, типовий для такого духовного стану. 
Однак відкритість зовсім не передбачає невизна-
ченості повідомлення, безмежних можливостей 
форми і повної свободи сприйняття.



Том 32 (71) № 4 Ч. 2 2021226

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

Теоретик рецептивної естетики В. Ізер, роз-
думуючи над феноменом читання, стверджував: 
«Чим текст детальніше описує чи підтверджує 
сподівання, ним викликані, тим більше ми усві-
домлюємо його дидактичні наміри, і в найкра-
щому випадку ми можемо або прийняти, або 
відкинути нав’язані нам положення. Часто сама 
прозорість таких текстів викликає у нас бажання 
звільнитись від їхніх пут» [4, с. 265]. Йдеться про 
важливість відкритого горизонту читацьких спо-
дівань, оскільки заздалегідь складене уявлення 
читача про подальший розвиток подій у тексті 
(передбачення, здогад, передчуття) примітивізує 
літературний твір. Натомість недомовленість, 
замовчування, уникання кінця, уривчастість, наре-
шті незавершеність тексту, які можна по-різному 
потрактувати, провокують на нескінченність 
інтерпретації. Окрім того, тлумачення художнього 
тексту в будь-якому разі наштовхується на про-
блему певної віддаленості між творцем і реципі-
єнтом, між минулим тексту і сучасністю критика. 
Але саме на такій дистанції можна віднайти мис-
тецьку своєрідність твору.

Як справедливо зауважила Г. Стовба, «від-
критий твір» – це феномен, який виникає в пере-
хідні епохи на тлі перевороту філософсько-світо-
глядної та наукової парадигми і знаменує собою 
зміну в «художньо-естетичній та комунікативній 
системі «автор-твір-читач», яка полягає в тому, 
що останній здобуває безмежну свободу інтер-
претацій, котра виводить його на рівень співав-
торства» [9, с. 8]. Безперечно для митців кінця 
ХХ – початку ХХІ століття важливою була про-
блема творчої реалізації тексту, його реконструк-
ція реципієнтом, адже порубіжжя в українській 
літературі було періодом активного оновлення 
форми та змісту художньої творчості, переосмис-
лення традиційних засобів відображення дій-
сності, поглиблення психологічної складової час-
тини нарації. З цим пов’язані і криза класичного 
мистецтва, і поява модернізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концепцію «відкритого твору» у контексті семі-
отики запровадив У. Еко. Цей феномен осмис-
лювався ще у працях М. Бахтіна, Ю. Лотмана, 
Р. Інгардена, Цв. Тодорова та інших дослідни-
ків. Представники рецептивної естетики (Г. Яусс 
і В. Ізер), спростовуючи твердження про те, що 
художній твір є відображенням дійсності, акцен-
тували на тому, що потенційно текст більший, ніж 
будь-яка його реалізація. Українська дослідниця 
О. Вісич перспективним вважає активне запро-
вадження терміна «нон-фініто» з генетичної кри-

тики: «Б. Бойє, Ж. Бельмен-Ноель розглядають 
незакінчений твір як цілісний текст, внутрішня 
структура якого вичерпана. Закінченість перед-
бачає прийняття тільки одного з численних варі-
антів, тоді як незакінченість здатна передати сам 
живий процес становлення твору. Теоретики, які 
ставлять проблему нон-фініто, зазначають най-
різноманітніші його ознаки: динамізм, ескізність, 
деформація природних форм, безсюжетність, 
«потік свідомості», руйнування характеру, орієн-
тацію на передачу миттєвого» [2, с. 8]. 

Українська дослідниця Г. Стовба на прикладі 
пізніх романів В. Голдінга виокремила ще такі 
прикметні риси відкритого твору: невизначеність, 
децентрованість та фрагментарність, що створює 
умови для самостійного філософського пошуку 
читача. На її переконання, «ефект відкритості 
в романах досягається завдяки функціонуванню 
на різних рівнях поетики постмодерністських 
образів-пристроїв – ризоми, симулякру, меха-
нізму до-(за-)повнення» [9, с. 8]. Оскільки від-
криті твори – це не лише твори постмодерної 
доби, а й модерної, тому важливе їх теоретичне 
обґрунтування. 

Постановка завдання. Поетика відкритого 
твору потребує докладного вивчення в контексті 
напрацьованого теоретичного інструментарію 
сучасного літературознавства, досліджень малої 
прози порубіжжя з метою чіткішого окреслення 
цього феномена, ознак індивідуального стилю 
письменників цієї доби. 

Виклад основного матеріалу. Письмен-
ники кінця ХІХ – початку ХХ ст. постали перед 
потребою віднаходження нових світоглядних 
орієнтирів для своєї творчості, тому зосеред-
жувались на перипетіях душевного життя 
людини, найменшому відтінку настрою, емо-
ції особистості. За влучним спостереженням 
Л. Мацевко-Бекерської, поступово змінюється 
конфігурпція оповідності/розповідності: акти-
візуються ті засоби відображення дійсності, які 
давали змогу проникнути в психіку людини, 
вивчити основні мотиви почуттів і поведінки 
не лише з позиції автора, але й з власне пози-
ції персонажа [8]. Зосередженість на мистецтві 
спілкування з читачем була зумовлена й новими 
естетичними особливостями, які формувалися 
в літературі порубіжжя, а саме «драматизація 
прози», ілюзія «авторської нейтральності», що 
їх можна назвати провідними художніми прин-
ципами багатьох українських письменників 
(В. Стефаника, М. Коцюбинського, О. Кобилян-
ської та інших). 
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Без сумніву, діалог автора і читача, побудова-
ний на основі конкретного літературного твору, не 
зводиться до звичайної ідентифікації авторського 
задуму. І автор, і читач мають бути готові до вза-
ємного пізнання і визнання. Відкритий – це такий 
твір, який у своїй структурі містить можливості 
та перспективи для творчої взаємодії з читачем, 
для гри його уяви. На переконання У. Еко, усві-
домлене розуміння поетики відкритого твору 
з’явилося у другій половині ХІХ ст. Віршований 
маніфест «Поетичне мистецтво» П. Верлена запо-
чаткував не лише символізм, а й зумовив появу 
таких поетичних творів, які свідомо засновані на 
багатозначності, що своєю чергою стимулює осо-
бистий досвід адресата. У процесі прочитання 
віршів читач намагається пристосувати свій осо-
бистий досвід до того, що навіює емоційний світ 
тексту. Пошуки автором сугестії – це спроби «від-
крити» не лише твір, а й нові культурні перспек-
тиви. Школа поетичної критики в особі В. Тін-
дала усю модерну літературу прочитує як таку, 
що ґрунтується на символічних зразках. «Ця кри-
тика, – зазначає У. Еко, – розглядає літературний 
твір як безперервну потенційність “відкритості”» 
[3, с. 90]. Прикладом такої амбівалентності значень 
У. Еко вважає новелу «Перевтілення» Ф. Кафки, 
роман «Улісс» Д. Джойса. Гра слів, каламбур, 
комбінування слів із різними значеннями, кожне 
з яких збігається з іншими алюзіями, які своєю 
чергою «відкриті» для нових інтерпретацій – 
у цьому, на переконання У. Еко, ключ до розуміння 
манери письма Д. Джойса. Пропонуючи глядачам 
низку фактів, драматургія Б. Брехта теж не шукає 
однозначних відповідей. Конфлікт невирішених 
проблем корелює із двозначністю суспільних сто-
сунків, разюче впливає на аудиторію. 

Яскравим прикладом «відкритого» твору 
У. Еко вважав незавершену «Книгу» П. Мал-
ларме, над якою він працював упродовж усього 
свого життя. Такий динамічний твір без «початку 
і кінця» науковець називає «твором у русі2, що 
позбавлений остаточного тлумачення. «Це, – як 
пише науковець, – можливість численних різних 
особистих втручань, однак не аморфне запро-
шення до необмеженої співучасті. Запрошення 
надає виконавцеві твору шанс вставити щось від 
себе, але це “щось” завжди залишається в межах 
того світу, який мав на увазі автор» [3, с. 100]. Роз-
глядаючи явище «відкритості» на прикладі різних 
художніх творів, У. Еко доходить висновку: жодне 
сприйняття світу не здатне вичерпати його, гори-
зонти світу «залишаються назавжди відкритими» 
[3, с. 98]. Водночас дослідник наполягає на тому, 

що приклади «відкритих» творів і творів у русі 
ніколи не розглядатимуть як сукупність випадко-
вих компонентів, а як певну єдність. Для підтвер-
дження своєї думки науковець покликається на 
тезу Л. Парейсона: «Твір має безліч аспектів, які 
не є лише його частинами чи фрагментами, тому 
що кожен із них містить у собі всеосяжність твору 
і виявляє її відповідно до заданої перспективи» 
[3, с. 102]. Як зазначав У. Еко, значення та інтер-
претація зумовлені контекстом, акти творення 
і рецепції взаємозалежні, саме ця взаємозалеж-
ність стабілізує і зменшує небезпеку «безмеж-
ної інтерпретації». Художній твір організований 
у свою структуральну цілісність навіть тоді, коли 
ця структура передбачає нескінченну множин-
ність інтерпретацій. Основні риси «відкритого» 
твору, за У. Еко, – незавершеність і рух. «Читач 
тексту знає, що кожне речення, кожен абзац від-
криті на різноманітність значень, які реципієнт 
повинен виявити... Але в цьому випадку “відкри-
тість” зовсім не передбачає “невизначеності” пові-
домлення, “нескінченних” можливостей форми, 
свободи “споживання”. Існує тільки сукупність 
розв’язків сприйняття, які визначені та зумовлені 
так, що виконавча реакція читача ніколи не уникає 
контролю автора», – пояснює поняття відкритості 
італійський теоретик [3, с. 99]. 

В. Ізер стверджував, що текст потенційно здат-
ний на кілька різних реалізацій і жодне читання 
ніколи не може вичерпати всіх потенційних мож-
ливостей, оскільки кожен індивідуальний читач 
заповнюватиме прогалини в тексті на свій смак, 
вилучаючи багато інших можливостей; у процесі 
читання він робить власний вибір способу запо-
внення лакуни [4]. І саме в акті цього вибору вияв-
ляється динаміка читання. Роблячи вибір, читач 
відкрито визнає невичерпність тексту; водночас 
це є саме та невичерпність, що спонукає його зро-
бити власний вибір. 

Усі викладені теоретичні положення спонука-
ють до таких міркувань та узагальнень:

– посередником у рівноправному діалозі 
автора і читача виступає мистецький твір;

– варто розрізняти читача і читача-дослід-
ника, науковця. Текст фокусує в собі естетичну 
енергію автора. Завдання інтерпретатора – вивіль-
нити її, зробити доступною для реципієнта. Через 
те, проникаючи до глибин твору, дослідник мимо-
волі спрямовує свої зусилля назовні – на адре-
сата. Його гіпотетичний образ незримо присутній 
у всіх аналітичних операціях. Дослідник прагне 
сам пізнати твір і донести результати проник-
нення в таїну тексту іншим;
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– аналіз, декодування, тлумачення тексту мають 
свою естетичну міру, доцільність. Виходячи за межі 
тексту, аналітик, інтерпретатор перетворює свої 
дослідження на самодостатні етюди, а не способи 
пізнання художнього змісту твору. Інструментарій 
дослідника – докладно розроблений категоріальний 
апарат, вміння бачити всю конкретику й неповторну 
оригінальність кожного складника змісту і форми; 

– теорія «відкритості» твору ґрунтується на 
теоретичній, розумовій співпраці споживача, який 
має вільно інтерпретувати художній твір як філо-
логічний об’єкт;

– інтерпретуючи специфіку «відкритого» 
твору, варто перейти від дослідження біографії 
автора, суспільного середовища, літературних 
джерел твору тощо до вивчення внутрішніх зако-
номірностей твору літератури, тобто до аналізу 
проблем художніх, мистецьких;

– «відкриті» твори чи твори в русі започатко-
вують нові взаємини між митцем та його аудито-
рією, де поєднуються естетика творчості та есте-
тика рецепції.

Поетика «відкритого» твору У. Еко, на жаль, не 
має чітко сформульованих дефініцій. По-перше, 
нез’ясованими залишились категорії двознач-
ності, множинності сприйняття, невизначе-
ності пізнання, нескінченності твору. Дискусій-
ним залишилось питання закритих і відкритих, 
завершених і незавершених творів. Річ у тім, що 
теоретична класифікація заснована, як правило, 
на бінарній опозиції – наявності чи відсутності 
ознаки, яку виділено з-поміж інших як найістот-
нішу. Як припускає В. Будний, те, що У. Еко нази-
ває opera aperta, має неоднакові ступені визна-
ченості в різних стильових системах. Якщо 
в символізмі текст багатозначний, відкритий для 
інтерпретації, то семантика авангардистської пое-
зії взагалі невловима, мерехтлива, розрахована на 
співтворчість читача [1, с. 251]. Оскільки сучасні 
науковці залучають до теоретичного інструмента-
рію понятійно-категоріальний апарат філософії, 
естетики, мовознавства, культурології, психоло-
гії, який, на жаль, не увиразнює наукової думки, 
очевидно, можна робити лише певні припущення. 
Як пише С. Яковенко, теорія літератури в рамках 
інтегральної гуманістики парадоксально стала 
результатом цілковито протилежних тенден-
цій свого розвитку. Наслідком перевиробництва 
дослідницьких інструментів. На переконання 
науковця, є «незворотна баналізація теорій і мето-
дів – результат популяризаторських стратегій, 
які продукують теорії-симулякри, не придатні до 
практичного застосування» [7, с. 7]. Роздумуючи 

над проблемами герменевтики, Г.-Р. Яусс наво-
дить твердження П. Валері, який вважав, що для 
автора продукт його естетичної діяльності ніколи 
не може бути цілком завершеним; завершений твір 
є радше ілюзією реципієнта, однак і спробою його 
неадекватної інтерпретації, з чого починається так 
само нескінченний процес продуктивного розу-
міння. «Завершенням кожного мистецького твору 
є той, хто його сприймає», – наводить дослідник 
протилежну думку Д. Лукача [11, с. 290]. Окрім 
того, Г.-Р. Яусс послуговується термінами викін-
ченості і невикінченості твору, які теж не мають 
остаточного формулювання, а значить – виво-
дять «герменевтику на роздоріжжя» [11, с. 292]. 
Варто взяти до уваги ці міркування, але ключ до 
пізнання літературного твору як неоднозначного 
поняття можна знайти лише на перехресті аналі-
тичних студій феномена словесного мистецтва. 

Плани, начерки, конспекти – усе це, на нашу 
думку, невикінчені твори. Такі неповні, частково 
збережені твори, незавершені автором або заду-
мані ним як уривок, у літературознавчій енци-
клопедії називаються фрагментами [6, с. 545]. 
Фрагмент реалізується як частина і як цілісність, 
він порушує структуру але розширює горизонти 
оповіді й інтерпретації, діалогічність викладу, 
тому є усі підстави вважати його «відкритим» 
твором. Фрагмент не прямує до завершення, адже 
його сутність полягає в процесуальності осмис-
лення світу, не належить до жодної класифікації, 
оскільки в ньому не можна виокремити розрізню-
вальних жанрових елементів. 

На наш погляд, невикінчені твори є відкри-
тими. Саме такий твір провокує здогади реципі-
єнта, передбачає різні прочитання. Такими, ска-
жімо, є тексти «От вона, тая жадана рівність…», 
«Беруть у двір Євцю…» (план оповідання),  
«З людської намови», «А все-таки прийди!» Лесі 
Українки. Вони «відкриті» на багатозначність 
прочитання: не сприймаються як пасивне вміс-
тилище ззовні вкладених смислів, радше як гене-
ратори, де розгортаються значення. Якщо розгля-
дати літературний твір (услід за структуралізмом) 
як структуру, естетично організовану в складну 
ієрархію, що тримається на домінуванні одного 
зі складників над іншими, де важливе значення 
кожного елементу твору, їхнє естетичне наванта-
ження та взаємодія, то очевидно, що відсутність 
складників дає підстави вважати твір невикінче-
ним. Недомовленість, уривчастість, створювані 
фізично незавершеними структурними одини-
цями, відкривають нові перспективи, нове поле 
можливостей для рецепції. 
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Услід за У. Еко можна стверджувати, що «завер-
шеність літературного тексту означає викін-
ченість його остаточного варіанта» [3, с. 127]. 
А завершеним твір є тоді, коли автор подає його 
до друку. Художній твір – це завершений текст 
і водночас відкрита естетична система, призна-
чена для сприймання, а отже, для розширення, 
поглиблення, розгортання його значень і смислів. 
Як комунікативна одиниця літературний текст 
остаточно реалізується у свідомості реципієнта. 
Ця своєрідна співтворчість полягає у сприйманні 
тексту як знакової системи. Співтворцем є читач, 
який «переказує» не текст, а підтекст – його образ-
ний, художній зміст. Текст, організований автором 
як відкритий, спонукає читачів до певних думок 
і почуттів. Така «відкрита» структура містить 
можливості та перспективи для взаємодії із чита-
чем, для гри його уяви. Трапляються випадки, 
коли твір завершений, тобто обмежений у своєму 
реальному, матеріальному вираженні, має поча-
ток, але не має кінця. Б. Овчарек, підсумовуючи 
напрацювання в семіотиці, пише про важливість 
понять завершеності та єдності тексту. Під завер-
шеністю тексту автор розуміє традиційні рамки 
початку і кінця твору, які впроваджують і зами-
кають головну тему тексту. Окрім того, «заверше-
ність характерна лише сюжетним текстам і від-
сутня у несюжетних творах», єдність можлива 
«з умовою змістовності кожного тексту зокрема» 
[7, с. 230–232]. Тут варто вдатися до наратологічної 
термінології. Коли автор створює просту струк-
туру із лінійним сюжетом, загальною мораллю, 
то йому вдається залучити читача до комунікатив-
ного процесу, свідомо «відкриваючи» твір, прихо-
вуючи його розв’язку. Таким є твір А. Кримського 
«Та хто ж справді тут винен?» із підзаголовком 
«оповідання з міщанського побуту». У першоосо-
бовій формі (за аналогією до оповідачки-жінки із 
творів Марка Вовчка), ведеться оповідь заміжньої 
жінки Марійки про свою нещасливу долю: оди-
начка, вона після заміжжя зазнала знущань від 
чоловіка. Трохим лаяв, бив жінку, усі її наміри 
вдатися із позовом на чоловіка до суду – марні, 
тому що суд на боці чоловіка, адже той – десяць-
кий. Через хитрощі й підступність йому вдава-
лося уникати покарання. Жінка вирішила вос-
таннє подати до суду з надією відсудити частину 
майна, однак не має в цьому певності. З остраху 
за своє життя переховується, а чоловік привів 
у дім нову жінку Мотрю. Останній абзац твору 
«відкриває» фінал: читачеві невідомо, чим завер-
шився суд: «Суд одбуватиметься взавтра. Тимча-
сом я переховуюся в однієї тутешньої жидівки. 

Чогось мене зануда бере: нічого, мабуть не вийде 
с того позва! Запевне, я вже нічогісінько не забуду 
взавтра розказати, аби під’їсти свого ката: додам 
навіть такого, чого ніколи й не бувало! Але вже 
я увірилася в тих судах: нема в їх справедливости 
ані на шеляг битий. Та вже будь що будь, а треба 
краю доходити. Звісно: коли б міні пощастило 
хоч капочку грошенят виправити с Трохима, то 
я б тоді й горе покотила: зараз би гайда в Київ! 
А якщо, бува, мене на суді покривдять, то я піду 
собі світ за очі. За блиндаря стану, лірачів води-
тиму, – тільки геть, геть із цього пекла!» [5, с. 66]. 
Читач спостерігає за розпачливим становищем 
жінки, співчуває їй, обурюється свавіллям й без-
карністю чоловіка-садиста. Тут постає і проблема 
підневільного існування жінки у патріархальному 
суспільстві ХІХ ст., і неосвіченості Марійки, 
яка змушена щоразу когось просити, щоб напи-
сати «прошеніє» у суд, і морального звиродніння 
Трохима, який звик усе вирішувати стусанами. 
Недаремно, шукаючи порятунку у знайомих 
панів Басенків, найстарша панночка «чудно якось 
заговорила. Засумувалась та й каже: «Безталанна 
ти, Марійко, безталанна мучениця…, отже Тро-
хим ще безталанніщий… а Мотря й потім!... 
І ніхто споміж вас тутечки не винен…». Сказала 
та й пішла до покоїв» [5, с. 66]. Твір спонукає до 
роздумів і незавершеним фіналом, і риторичним 
питання у назві. 

Чимало прозових творів Лесі Українки теж 
не завершені на подієвому рівні, для перекладу 
вона часто вибирала саме такі тексти. Так, пере-
кладене Лесею Українкою оповідання «Духи» 
Л. Якобовського – лист до конкретного адресата. 
Хлопець із бідної багатодітної родини, «плебей», 
як він сам себе називає, покохав аристократку 
Терезу. Чому баронесса фон Вернер відповіла вза-
ємністю синові чинбаря? Очевидно через те, що 
він зростав як особистість, мав мрію: незважаючи 
на злиденне становище, наполегливо навчався, 
працював, став інженером, а згодом директором 
величезної машинної фабрики. Окрім того, освоїв 
правила етикету і поведінки в шанованому това-
ристві. Але одного разу на заводі серед гуркоту 
коліс і натовпу робітників, куди молода жінка 
виявила бажання потрапити, чоловік спостеріг 
зневажливе ставлення до людей праці. Дівчині 
не сподобався запах поту чоловіків, вона не захо-
тіла навіть розмовляти з ними, запевняючи коха-
ного, що в неї така естетична натура, яка не може 
змиритися з неприємним запахом. Хлопець від-
чув, що Тереза стає чужою для нього. Юнак став 
вимогливіше ставитися до себе, свого гардеробу.  
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Маючи змогу влаштувати забезпечене сімейне 
життя, хлопець поспішає до коханої з наміром роз-
повісти про майбутнє гідне життя. Однак кохана 
відштовхнула нареченого через неприємний запах 
його вбрання: «Я пришел к тебе весь еще в трудо-
вом поту, прямо от машины ˂ …˃. Вдруг ты упер-
лась обеими руками в мою грудь в то время, когда 
я обнимал тебя за талию, и откинула голову так 
далеко назад, что я увидел твой белый подборо-
док и… Это физическое отвращение в твоих гла-
зах!.. Я его не забуду никогда!» [10, с. 853]. З роз-
пачу юнак вдарив кохану жінку. Згадуючи в листі 
цю подію, він почуває гірку провину, але йому 
здається, що в такий спосіб плебей покарав вті-
лену в дівчині аристократію. Пригадування мину-
лого постає в райдужному світлі, а далі – зізнання 
у скоєному, гнітючий стан зрадженої душі, останнє 
з’ясування стосунків. В оповіданні відчувається 
ніжність, пристрасне кохання юнака до дівчини, 
але водночас ненависть до неї через погорду до 
праці, зневагу до його соціального походження. 
На думку вчених, запах – важливий інструмент 
у наших соціальних взаємодіях та комунікаціях. 
Людина прагне задоволення і радості, їй потрібні 
приємні відчуття і емоції, тому свідомо намага-
ється огорнути себе приємними запахами й уникає 
неприємних. Дівчина з аристократичного суспіль-
ства полюбляла тонкий запах фіалкових парфумів, 
які розливалися теплою хвилею усіма кімнатами. 
Хлопцеві подобався такий аромат, він асоцію-
вався з коханою. Є навіть твердження: якщо моле-
кулярний імпульс чоловіка збігається з генною 
установкою вибраної жінки, він має усі шанси 
сподобатись їй. Якщо ж дівчині не сподобався 
запах юнака, то, можливо, соціальне підсилило 
біологічне: стала очевидною їхня несумісність. 
Окрім того, вчинок юнака не можна виправдати. 
Покарання дівчини – ознака його справжнього 
плебейського походження, тривале перебування 
у статусі нижчого класу. Подумки повертаючись 
до цієї сцени, юнак виправдовує своє право і від-
чувати, і діяти саме так. Горизонт читацьких спо-
дівань скерований на розрив стосунків між хлоп-
цем і дівчиною, хоча про це у творі не йдеться. 
Така відкритість твору провокує читача до розмір-
ковувань над вчинками обох персонажів.

Висновки і пропозиції. «Відкритість» твору 
можлива лише за активної участі автора і читача. 
Беручи до уваги літературознавчий досвід нау-
ковців у галузі структуралізму, герменевтики, 
семіотики, рецептивної естетики, можна кон-
статувати багатозначність поняття «відкритий 
твір». Йдеться про те, що будь-який художній 

текст є відкритим для інтерпретації. Читач стає 
співтворцем тексту, він прагне віднайти велику 
кількість значень, прихованих у тексті, «таємні 
механізми, на основі яких працює текст». Читач 
намагається розпізнати авторські інтенції і ті, які 
продукує сам текст. Окрім того, відкритий твір – 
це той, який вимагає максимального читацького 
втручання, відповідно, закритий – це той, який 
змушує читача думати у межах заданих координат. 
У цьому розумінні автор пропонує завершений 
продукт із надією, що композицію твору оцінять 
і приймуть у такій формі, яку він задумав. Такий 
твір має дидактичну основу, сприймається як 
педагогічний засіб, ототожнюється з основними 
засадами реальності. Невикінчені твори (плани, 
начерки, уривки) теж відкриті. Їхня фрагментарна 
структура спонукає до активізації читацької уяви. 
Такий текст можна означити «полем можливос-
тей»: його можна дописувати, додумуючи струк-
турні компоненти, відкривати нові інтерпрета-
ційні перспективи. 

Відкритими є викінчені твори, але в них 
відсутня розв’язка на подієвому рівні. Це спо-
нукає читача до вимислу. Такі тексти усувають 
читацьку нудьгу, яка виникає там, де все вже 
зроблене. Літературний текст задуманий саме 
так, щоб заанґажувати уяву читача до процесу 
творення речей, що знаходяться поза ним. Від-
сутність закінчення – це спосіб стимулювання 
читача як співучасника творення, адже написана 
частина тексту подає інформацію, а ненаписана 
дає змогу уявляти речі. Леся Українка і А. Крим-
ський у прозових творах продукують глибші 
емоції, ніж ті, які з’являються на поверхні. Вони 
заохочують читача додавати те, чого там немає. 
На переконання У. Еко, «така суперечлива при-
рода літературних текстів, без сумніву, є свід-
ченням того, що їх треба читати вдумливо й обе-
режно, не претендуючи на пізнання остаточної 
істини й залишаючи перспективи для майбут-
нього розгортання тексту в просторі та в часі» 
[3, с. 19]. Йдеться про те, що кожна нова інтер-
претація художніх текстів відкриває перспективу 
для нових смислів. 

Отже, завершений – це викінчений письмен-
ником, обмежений у своєму реальному, матері-
альному вираженні твір із початком і логічним 
кінцем, тобто остаточний надрукований його варі-
ант. Незавершений – це відповідно невикінчений 
письменником текст із відсутніми структурними 
компонентами (план, начерк, фрагмент, конспект, 
чорновий автограф), який був надрукований після 
смерті письменника. Якщо змістити акценти 
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з текстології на проблему рецепції, наратології, 
то закритий – це той твір, який змушує читача 
думати в межах заданих автором координат, який 
має дидактичну основу, сприймається як педаго-
гічний засіб, ототожнюється з основними заса-
дами реальності. Незавершеним можна вважати 
текст із простою структурою, лінійним сюжетом, 

але з відсутньою чіткою розв’язкою на подієвому 
рівні. Відкритий – будь-який художній текст, 
який вимагає максимального читацького втру-
чання (провокує здогади реципієнта, передбачає 
різні прочитання) через виразну недомовленість, 
уривчастість розповіді, створюючи в такий спосіб 
поле можливостей для інтерпретації.
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Drohomyretska M. M. THE OPEN WORK AS A THEORETICAL PROBLEM  
(BASED ON FLASH FICITON OF THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES)

The article outlines the theoretical problem of the open work, the concept which was implemented by 
Umberto Eco. It is found out that the eternity of the artistic work, which has a great number of meanings and is 
limited at the same time, has become a key question for the for representatives of various literary schools, both 
foreign and Ukrainian. On the basis of the research of these schools, the notable features of an open work are 
singled out. The focus of our study is on various aspects of the interpretation of this phenomenon. Subjective 
evaluation of the work, which depends on the worldview priorities of the critic, the temporal distance between 
the interpreter and the author, the inscription of the work in the historical context, the influence of literary 
fashion, public sentiment on the creative potential of the author, the relationship with other genres. fable 
incompleteness or incompleteness of the work, the use of certain conceptual and methodological tools for 
cognition of the work of art, etc. play an important role in the openness of the work. In addition, the problem 
of overproduction of theories, finiteness of interpretive patterns, and the potential of artistic texts to determine 
the relevance of a work of art is highlighted. On the example of flash fiction of the late 19th and early 20th are 
stories by Ludwig Jacobowski and Ahatanhel Krymsky that were translated by Lesya Ukrainka. These stories 
illustrate the whole range of issues considered. There is no finale in the completed works of art, the specific 
assessment of events is also absent, in the center of the two works – moral and ethical issues that encourage 
the reader to think further. That is why such texts will have many interpretations. It is concluded that textual, 
narratological and receptive dimensions of an artistic text will be promising in the problem of an open work.

Key words: open work, poetics, short prose of the end of the 19th and early 20th centuries, individual style, 
narratology, receptive aesthetics, textology.
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КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПИТАНЬ 
У ПУБЛІЦИСТИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

У статті здійснено аналіз різних аспектів відображення релігійної проблематики в публі-
цистичних текстах Лесі Українки. Зазначено, що письменниця піддає критиці низку засадни-
чих принципів християнства. Неприйнятними для її світовідчуття є ті євангельські заповіді, 
що постулюють покору й смирення, непротивлення, всепрощення. Не сприймає Леся Українка 
й пасивності та покладання на Божу волю, – рис, які, на її думку, були характерними для хрис-
тиянських громад. Її вибір – активна громадська позиція, що передбачає боротьбу та відсто-
ювання загальнолюдських прав.

Доведено, що в розумінні письменниці релігія і фанатизм – поняття не лише взаємопов’язані, 
а й такі, які фактично не існують одне без одного. Леся Українка піддає негації нетерпимість, 
догматизм, прагнення до необмеженої влади, – ті визначальні риси, що, на її думку, характери-
зують християнську церкву і в часи її становлення, і в періоди її ідеологічного панування.

Зазначено, що у своєму світобаченні Леся Українка орієнтована на ідеали гуманізму. Звідси 
її неприйняття рабської покори як найбільшого зла і прагнення до ідеалу, найвищої людської 
цінності – свободи. Письменниця сприймає засадничі постулати християнства раціонально, 
віддаючи належне морально-етичній складовій частині релігійного вчення, відкидаючи його 
догматизм, засуджуючи деспотичні методи, за допомогою яких християнство стало однією 
з панівних релігій світу. Для Лесі Українки неприйнятним постає шлях осягнення істини 
завдяки сліпій нерефлексивній вірі, для неї вартим уваги є лише науковий підхід.

Здійснено припущення, що філософсько-світоглядна позиція Лесі Українки близька до кан-
тівської, сформульованої у його категоричному імперативі. Аналіз її публіцистичного доробку 
дає змогу дійти висновку,  що у світосприйнятті Лесі Українки домінує раціональне начало, 
а релігійна традиція піддається критичному аналізу.

Ключові слова: Леся Українка, релігія, християнство, світогляд, публіцистика.

Постановка проблеми. Світоглядні наста-
нови Лесі Українки значною мірою формувались 
під впливом провідних ідей кінця XIX – початку 
ХХ століття: матеріалізму, позитивізму, філосо-
фії життя Ф. Ніцше, психоаналізу З. Фройда. Цей 
період в Європі означується всеохоплюючим про-
цесом секуляризації, що призводить до витіснення 
релігії наукою, раціональним мисленням, світ-
ською етикою. Така кардинальна зміна світогляд-
ної парадигми здійснила значний вплив на твор-
чість митців цієї епохи та на їхнє світовідчуття. 
Зокрема, Лесі Українці, як і багатьом її сучасни-
кам, стають близькими окремі позиції філософії 
Ф. Ніцше, зокрема його постулювання пріоритету 
сильної особистості, волі і протесту, на противагу 
релігійним ідеалам покори та смирення, бачення 
сенсу життя не в потойбічних цінностях, пропаго-
ваних церквою, а в земних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на значну кількість досліджень, 
питання ролі релігії в світогляді й творчості Лесі 

Українки досі лишається дискусійним. Зокрема, 
Л. Мороз, вивчаючи проблему «Леся Українка 
і християнство», зазначає, що «поняття анти-
християнські далеко не охоплює всієї глибини 
змісту драматургії» митця. На думку дослідниці, 
Леся Українка «не залишилась байдужою» до 
«незнищених у народному світогляді поганських 
уявлень» [13, с. 9]. В. Агеєва пов’язує «модер-
ністську критику» християнства у творчості Лесі 
з ніцшеанською традицією [1, с. 218]. І. Бетко 
вважає, що ставлення Лесі Українки до христи-
янства «досить складне, не позбавлене супер-
ечностей; її критика ряду релігійних доктрин 
великою мірою йшла від вимог того часу і ото-
чення»[3, с. 31]. На думку Т. Гундорової, «кри-
тика ортодоксального християнства приводить 
Лесю Українку до питання про антично-христи-
янський гностичний синтез, в якому «Христос 
погодиться із Діонісом»» [4, с. 25]. Разом із тим 
дослідниця вважає, що «антихристиянська кри-
тика» поетеси «вбирає в себе ідеї близькі не лише  
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екзистенціалізму, а й фемінізму» [4, с. 23] Роз-
глядаючи творчість Лесі Українки в контексті 
європейського модерну, Я. Поліщук зазначає, 
що «українська авторка піддає християнство 
ревізії з індивідуалістичного пункту бачення» 
[14, с. 6]. І. Качуровський веде мову про «ідео-
логічний трикутник довкола поетеси: Драгома-
нов – позитивізм; Мержинський – християнство; 
Кобилянська – ніцшеанство» [8, с. 96]. Літерату-
рознавець вважає, що у творах, «написаних піз-
ніше», в період після знайомства з цими особис-
тостями, «так чи інакше (себто в позитивному чи 
негативному пляні) відбилися всі три ідеології» 
[8, с. 96]. М. Ігнатенко веде мову про Лесин «спе-
цифічний атеїзм» [7, с. 50], а Н. Колошук вважає, 
що мірки «атеїстки» чи «християнки» «виявля-
ються надто куцими, щоб означити її богоборчі 
шукання та духовні сумніви» [9, с. 217]. С. Кочерга 
означує світоглядну позицію Лесі Українки як 
«індивідуальне інтелігібельне просвітлення» [10]. 
В. Антофійчук вважає, що погляди Лесі Укра-
їнки на християнство «були суперечливими і не 
склалися в цілісну і завершену світоглядну кон-
цепцію» [2, c. 310]. О. Забужко веде мову про 
гностицизм письменниці, яка, у візії дослідниці, 
постає «єресіархом-гностиком», «лицаресою Свя-
того Духа» [5]. Аналізуючи епістолярій та літе-
ратурно-критичну статтю «Утопія в белетрис-
тиці», Г. Левченко доходить висновку, що «Леся 
Українка долучилася до першої «хвилі» критики 
християнства (за М. Онфре) – християнського ате-
їзму… Її альтернативна «релігія» є нічим іншим, 
як приватним варіантом християнського атеїзму, 
у якому замість Бога височіють променисті іде-
али, моделюється образ «духовної спільноти» 
їхніх прихильників, а наука і філософія заступа-
ють мораль» [11, с. 24]. Зрештою, в дискусії щодо 
світоглядних пріоритетів Лесі Українки пере-
хрещуються діаметрально протилежні погляди, 
починаючи від М. Зерова, який зауважує «анти-
християнський … дух і тон» [6, с. 391] «життьової 
філософії» митця, до позиції М. Моклиці, яка вва-
жає, що в Лесі Українки «критика християнства 
(спонукана і Ніцше, і часом, і власною неперебор-
ною потребою справедливості) завершилася при-
йняттям християнства» [12, с. 63]. Підсумувати 
зазначені вище міркування дослідників варто, на 
нашу думку, слушною заувагою Л. Скупейка про 
те, що «…українська авторка ставилася до хрис-
тиянства не як теолог чи філософ-доктринер, а як 
історик-аналітик і культуролог. З цього погляду 
християнство поставало культурно-історичним 
явищем, що прийшло на зміну античності, уві-

бравши в себе набутки давніх культур і релігій» 
[15, с. 61–62].

Постановка завдання. Слід зазначити, що 
особливості реалізації релігійного дискурсу 
в публіцистичному доробку письменниці досі не 
вивчались, що і визначає актуальність нашого 
дослідження. Відповідно, мета цієї розвідки – 
проаналізувати відображення тем релігії й віри 
в публіцистичних текстах Лесі Українки та вия-
вити фундаментальні основи філософсько-світо-
глядної парадигми письменниці.

Виклад основного матеріалу. Публіцис-
тичний спадок Лесі Українки не надто значний 
за обсягом: у повному академічному зібранні її 
творів (2021 р.) під рубрикою «публіцистика» 
вміщено 14 текстів зазначеного жанру. До того 
ж лише у трьох із них авторка торкається тем, 
пов’язаних із релігією. До таких належать неза-
вершена стаття про Джона Мільтона, рецензія 
на протестантський журнал ««Беседа», часопись 
баптистів (штундистів)» та два варіанти полеміч-
ної статті (чистовий та чорновий) «Замітки з при-
воду статі «Політика і етика»».

Зацікавлення Лесею Українкою темою про-
тестантизму загалом та особою видатного діяча 
цього руху – Джона Мільтона зокрема,розпочалось 
у «Софійський» період, коли вона перебувала в гос-
тях у дядька, М. Драгоманова, та під його безпосе-
реднім впливом. Висвітлюючи проблему «неволі 
віри» в незавершеній статті «Джон Мільтон», пись-
менниця в популярній формі (стаття була задумана 
як брошура «для народу») веде мову про основні 
засади протистантизму: повернення до джерел 
християнства, до особистого вивчення Біблії:  
«…Але ж єсть такі люде, що не можуть вірити 
наосліп, от вони й читають Святе Письмо сами, не 
впевняючись на попа …» [16, с. 371]; про відмову 
від посередництва церкви у спілкуванні з Богом: 
«Тяжко бити поклони перед иконами тому, хто 
вважає їх просто за мальовані дошки, тяжко спові-
дати гріхи попові, уважаючи його за гіршого гріш-
ника, ніж сам, тяжко молитися тому, у що не віриш. 
Не можна вірити, коли не віриться, хоч би й хотів. 
Тяжко ховати свою віру чі своє безвір’я» [16, с. 371].

Як бачимо, авторка також акцентує на виразній 
тенденції до секуляризації суспільної думки, що 
стала посутньою ознакою епохи на межі століть: 
«…тепер инші думають, що вмовленням, «собе-
седованием», ляканням пеклом та обіцянками 
раю можна когось заставити повірити в те, що для 
нього перестало бути святим…» [16, с. 372].

Якщо у зазначеній праці Леся Українка не 
виходить за межі об’єктивного стилю викладу, 
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то в рецензії на протестантський євангельський 
журнал «Беседа», який нелегально поширювався 
в Росії, суб’єктивна авторська позиція постає 
виразнішою. Письменниця критикує ідеологію 
протестантів, що базується на принципах непро-
тивлення злу, пієтизмі, фанатичному прагненні 
Царства Небесного й відкиданні активної жит-
тєвої позиції: «…поруч з проповіддю братерства 
і ідеалом «служителя слова», що бореться за волю 
і правду проти всякої подлости,… йде проповідь 
крайнього непротивлення злу, крайнього самозре-
чення і самоуниження («Быть тряпкой, о которую 
всякий вытирает ноги») і порада не дбати про хліб 
насущний, а бажати тілько царства Божого. Скрізь 
пробивається пієтизм, а часом і містіцізм туман-
ний…» [16, с. 382].

У текстах часопису публіцистка помічає також 
«наклін до регламентації церковної» [16, с. 385], 
тенденції до встановлення нової обрядовості 
та ієрархії: «Та все-таки, судячи по «Беседи», наші 
баптисти стоять на досить небезпечній дорозі, 
котра може привести їх до нової обрядности 
(хоч і не такої задушующої, як православна), до 
нового ієрархизму (хоч пресвітеріанського)…» 
[16, с. 391].

Разом із тим, прагнучи до об’єктивної оцінки 
рецензованого видання, письменниця не лише 
піддає критиці позиції авторів, а й надає прак-
тичні поради з приводу того, як протестантський 
рух може посприяти суспільному поступу україн-
ців. На її думку, прикладом для земляків має стати 
позиція англійських та американських протестан-
тів, що акцентують не на обрядах і молитвах, а на 
практичній благочинності, на відстоюванні своїх 
прав шляхом активної громадської позиції, що 
змогли законними методами здобути собі свободу 
віросповідання. Вбачаючи в протестантизмі аль-
тернативу державному російському православ’ю, 
Леся Українка зауважує, що в «Беседе» нема ще 
«сектярської виключности нерозлучної з терпкою 
мовою, і нетерпимості до супротивних думок…» 
[16, с. 391], та висловлює надію «на добру при-
йдешність як для неї, так і для всього того руху, 
з якого вона повстала» [16, с. 391].

«Замітки з приводу статті «Політика і етика» 
Леся Українка написала у відповідь на статтю 
М. Ганкевича «Етика і політика», надруковану 
в «Молодій Україні» в 1902році. У ній він поле-
мізує з автором брошури «Партійна політика 
і мораль», професором Берлінського університету 
Ф. Паульзеном.

З приводу своєї статті Леся Українка писала 
О. Кобилянській: «...хтось таки мав неспокійну 

натуру. От недавно зладив полемічну статю 
до «Молодої України», схотілося зачепитись 
з М. Ганкевичем за террор та за політичну етику. 
Ще тілько не мала часу переписати, але от пере-
пишу і таки пошлю. То вже не для зарібку і не 
для самооборони, а так – «за правду», не стерпіла 
душа моя, що проводарь української соціал-демо-
кратії таке плете, та ще й в орґані для молодіжи! 
Знаю, що то його дуже зачепить, але нехай, я не 
особу, а помилки його чіпаю» [17, с. 225].

У «Замітках…», полемізуючи з М. Ганке-
вичем, Леся Українка критикує нетерпимість, 
догматизм, прагнення до необмеженої влади, –  
ті визначальні риси, що, на її думку, характеризу-
ють християнську церкву і в часи її становлення, 
і в періоди її ідеологічного панування. Для пись-
менниці неприйнятними є ті євангельські запо-
віді, що постулюють покору й терпимість, для 
неї духовно ближчою постає позиція, що перед-
бачає боротьбу та відстоювання загальнолюд-
ських прав: «Д. Ганкевич каже, що християне 
з конечности тілько корились цезарській державі. 
Либонь з конечности були пущені в світ і ті хрис-
тиянські прінціпи, що кожна влада єсть від Бога 
і що цезареві належить цезареве віддати? … Чому 
не корився такій конечности Спартак і всі славні 
бунтівники нехристиянського Рима? Християне, 
правда, боролись виключно духом, але й уби-
вали дух так, як ні один цезарь не вмів убивати. 
Вони вірне зберегли формулу, взяту від теокра-
тів жидівських: «Нема правди й розуму, як тілько 
в мені», — і, прикрасивши її мученицькими паль-
мами, передали її в спадок, по праву, всім ідейним 
тиранам дальших віків» [16, с. 438–439]. До речі, 
цей вислів, який означений як формула єврей-
ської теократії, письменниця цитує у статті тричі, 
підкреслюючи таким чином, що для неї релігія 
і фанатизм – поняття не лише взаємопов’язані, 
а й такі, які фактично не існують одне без іншого. 
«Убивання духу», тобто смирення, покора, непро-
тивлення владі, любов до ворогів, всепрощення – 
ті риси християнського світогляду, що викликали 
різку негацію письменниці.

Не сприймає Леся Українка й пасивності 
та покладання на Божу волю, – рис, які, на її 
думку, були характерними для християнських гро-
мад: «…всі вони вижидали з гори, від Бога чи від 
цезаря, а нічого не важились здобувати сами…» 
[16, с. 438]. Письменниця піддає критиці основні 
християнські заповіти, проголошені в Нагірній 
проповіді: «Християнські проклони і громи на 
багатих і сильних були «теоретичні, а практична 
«політика» була така: ударять в одну щоку, підстав 
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і другу, здеруть плаща, віддай і сорочку. «Міні-
мальна проґрама» казала так: «Робітник вартий 
їжи, але ні просити, ні дбати про неї не пови-
нен, можна просити хліба, — і то від Бога, а не 
від людей, – тілько на сьогодня, а далі дійся воля 
Божа» [16, с. 439]. У цих рядках авторка полемі-
зує з Євангелієм, зі словами Христа про необхід-
ність жити, в першу чергу, духовним життя, праг-
нути Царства Небесного, покладаючись на Бога, 
жити одним днем: «Ніхто двом панам служити 
не може, бо або одного зненавидить, а другого 
буде любити, або буде триматись одного, а дру-
гого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. 
Через те вам кажу: Не журіться про життя своє 
що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, 
у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, 
а від одягу тіло?... Бож усього того погани шука-
ють; але знає Отець ваш Небесний, що всього 
того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства 
Божого й правди Його, а все це вам додасться. 
Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра 
за себе само поклопочеться. Кожний день має 
досить своєї турботи!» (Матвія 6:24–25, 32–34).

Леся Українка відкидає намагання своїх опо-
нентів відшукати першоджерела практичного 
гуманізму в ученні раннього християнства, – для 
неї творцями справжніх ідеалів людинолюбства 
є філософи античності: «…пізніші християнські 
покоління почали робити енерґічніші практичні 
висновки з етичної абстрактної теорії царства 
божого аж тоді, коли нові філософи Відродження 
та Реформації отрясли порох мертвеччини з тво-
рів своїх римських попередників і збудили закля-
тий в поганській давнині дух Спартака. Тоді поча-
лась справді систематична і методична проповідь 
чисто етичних принципів, спільних християнству 
з загальнолюдським гуманізмом, до того ж часу її 
не було» [16, с. 439–440].

Безперечним є те, що у своєму світобаченні 
Леся Українка орієнтована на ідеали гуманізму. 
Звідси її неприйняття рабської покори як найбіль-
шого зла і прагнення до ідеалу, найвищої люд-
ської цінності – свободи. Письменниця сприймає 
засадничі постулати християнства раціонально, 
віддаючи належне морально-етичному складнику 
релігійного вчення, відкидаючи його догматизм 
і засуджуючи деспотичні методи, за допомогою 
яких християнство стало однією з панівних релі-
гій світу. «Псіхольоґія християн і перших, і серед-
ньовічних, і новітніх завжді основувалась на двох 
супротилежних прінціпах: етичному і теольогіч-
ному, бо християнство ж не було ніколи тілько 
філософією, але і релігією, теольоґічною доґмою, 

що, як звичайне, переходила в фанатичну ортодок-
сальність. Отже один прінціп, етично-гуманістич-
ний, казав: не убивай, людська кровця не водиця, 
і кожний має таке саме право на житє, як і ти, 
і нема нікого без гріха, і ніхто не знає всеї правди; 
другий же, доґматично-фанатичний прінціп 
наказував: убий єретика, бо инакше твоя правда 
і розум не будуть фактично єдиними в світі, і світ 
не буде безгрішним, і царство правди не запанує» 
[16, с. 441].

Із цих слів можемо виснувати, що філософ-
сько-світоглядна позиція Лесі Українки близька 
до кантівської, сформульованої у його катего-
ричному імперативі. За Кантом, завдяки наяв-
ності волі людина може робити вчинки, виходячи 
з принципів. Отже, моральний закон можливий 
лише в законодавчій формі принципу: «Чини так, 
щоб максима твоєї волі могла би бути загальним 
законом». Оскільки людина є суб’єктом можливої 
безумовно доброї волі, вона постає вищою метою. 
Моральний закон, що не залежить від сторонніх 
причин, робить людину по-справжньому вільною.

Письменниця є типовою представницею інте-
лігенції кінця ХІХ ст., у світосприйнятті якої 
домінує раціональне начало, а релігійна традиція 
піддається критичному аналізу. Підтвердженням 
цієї думки можуть слугувати слова авторки статті: 
«Звісно, кожний має право на реліґійне почутє, як 
і на всякі інші сентіменти, але хто не здатний до 
«священного трепету», того ніякі інвективи, екзо-
рцизми та ексгортації не примусять щиро кланя-
тись ні богам, ні кумірам, скоріше підбурять до 
протесту проти тіраннічного накиданя святощів» 
[16, с. 449–450].

Для Лесі Українки неприйнятним постає шлях 
осягнення істини завдяки сліпій нерефлексивній 
вірі, для неї вартим уваги в цій сенсотворчій справі 
є лише науковий підхід: «На щастя, є ще дорога 
твердого переконання, основаного на критиці, 
та гаряча, ненаситна жадоба пізнавання дальшої 
правди. І таки римські філософи були ближчі до 
наукової, об’єктивної правди, коли казали errare 
humanum est, I а тим самим віддавали під науко-
вий сумнів всяку ортодоксію, всяку претенсію 
одної людини або партії на виключну монополію 
правди і розуму» [16, с. 438].

Письменниця послідовно відстоює свою пози-
цію неприйняття догматизму та абсолютизації.  
На думку Лесі Українки, боротьба гуманістичного 
та фанатичного принципів «одного, що ратував 
духом свободи, і другого, що хтів, хоч і силоміць, 
вводити людей в царство небесне, була завжді тра-
ґічною в душі окремої людини…» [16, с. 441–442]. 
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Отже, публіцистка пропонує шлях до залаго-
дження подібного внутрішнього конфлікту: «Хто 
визволяється з тої траґедії, той виходить з доґма-
тичної реліґії і вступає в науковий або практич-
ний релятивізм. Чи може релятивіст запевняти 
себе і других, що вся правда і розум може бути 
в чомусь, та щей в комусь одному? Коли він 
справді консеквентний, то не може, інакше мусить 
зректись свого релятивізму і признати «абсолют» 
своїм ідеалом або – винайти якусь «золоту серед-
ину», щоб погодити два супротилежні світогляди» 
[16, с. 442].

У своїх публіцистичних виступах Леся Укра-
їнка наполягає на праві «кождого рішати само-
стійно, власним розумом «пілатове питання» «что 
есть истина» [16, с. 464]. Сама ж залишається 
завжди вірною «релігії прогресу» [16, с. 483].

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши різні 
аспекти відображення релігійної проблематики 
в публіцистичних текстах Лесі Українки можемо 
виснувати, що письменниця піддає критиці низку 
засадничих принципів християнства. Неприйнят-
ними для її світовідчуття є ті євангельські заповіді, 
що постулюють покору й смирення, непротивлення 
владі, любов до ворогів, всепрощення. Не сприймає 
Леся Українка й пасивності та покладання на Божу 
волю – рис, які, на її думку, були характерними 
для християнських громад. Для неї духовно ближ-
чою є активна громадська позиція, що передбачає 
боротьбу та відстоювання загальнолюдських прав.

Публіцистка критикує основні християн-
ські заповіти, проголошені в Нагірній проповіді, 
полемізуючи зі словами Христа про необхідність 
жити, в першу чергу, духовним життя, прагнути 
Царства Небесного, покладаючись на Бога, жити 
одним днем.

В її розумінні релігія і фанатизм – поняття не 
лише взаємопов’язані, а й такі, які фактично не 
існують одне без одного. Леся Українка піддає 
негації нетерпимість, догматизм, прагнення до 
необмеженої влади – ті визначальні риси, що, на 
її думку, характеризують християнську церкву 
і в часи її становлення, і в періоди її ідеологічного 
панування.

У своєму світобаченні Леся Українка орі-
єнтована на ідеали гуманізму. Звідси її непри-
йняття рабської покори як найбільшого зла 
і прагнення до ідеалу, найвищої людської цін-
ності – свободи. Письменниця сприймає засад-
ничі постулати християнства раціонально, від-
даючи належне морально-етичному складнику 
релігійного вчення, відкидаючи його догматизм 
і засуджуючи деспотичні методи, за допомогою 
яких християнство стало однією з панівних релі-
гій світу.

Письменниця послідовно відстоює свою пози-
цію неприйняття догматизму та абсолютизації. 
Для Лесі Українки неприйнятним постає шлях 
осягнення істини завдяки сліпій нерефлексив-
ній вірі, для неї вартим уваги в цій сенсотворчій 
справі є лише науковий підхід.

Філософсько-світоглядна позиція Лесі Укра-
їнки близька до кантівської, сформульованої 
у його категоричному імперативі. Для письмен-
ниці, як і для німецького філософа, людина як 
суб’єкт можливої безумовно доброї волі постає 
вищою метою. Отже, саме моральний закон, що 
не залежить від сторонніх причин, робить людину 
по-справжньому вільною. Таким чином, у світо-
сприйнятті Лесі Українки домінує раціональне 
начало, а релігійна традиція піддається критич-
ному аналізу.
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Zhvania L. V. CRITICAL COMPREHENSION OF RELIGIOUS ISSUES  
IN LESYA UKRAINKA’S JOURNALISM

The article analyzes various aspects of the reflection of religious issues in the journalistic texts 
of Lesya Ukrainka. It is noted that the writer criticizes a number of fundamental principles of Christianity. 
Unacceptable for her worldview are those Gospel commandments that postulate humility, non-resistance, 
forgiveness. Lesia Ukrainka also does not accept passivity and reliance on God’s will, traits that, in her 
opinion, were characteristic of Christian communities. Her choice is an active public position that involves 
fighting and defending universal rights.

It is proved that in the writer’s understanding, religion and fanaticism are not only interrelated, but also those 
that do not actually exist without each other. Lesia Ukrainka denies intolerance, dogmatism, and the desire for 
unlimited power – those defining features that, in her opinion, characterize the Christian church both during 
its formation and during its ideological domination.

It is noted that in her worldview Lesya Ukrainka is focused on the ideals of humanism. Hence its rejection 
of slavish obedience as the greatest evil, and the pursuit of the ideal, the highest human value – freedom. The 
writer accepts the basic postulates of Christianity rationally, paying tribute to the moral and ethical component 
of religious teaching, and rejecting its dogmatism, and condemning the despotic methods by which Christianity 
has become one of the dominant religions in the world. For Lesya Ukrainka, the way of comprehending the truth 
due to blind non-reflective faith is unacceptable, for her only a scientific approach is worthy of attention.

The assumption is made that the philosophical and ideological position of Lesya Ukrainka is close to 
the position of Kant, which the philosopher formulated in the form of a categorical imperative. An analysis 
of her journalistic work allows us to conclude that Lesia Ukrainka’s worldview is dominated by a rational 
principle, and the religious tradition is subject to critical analysis.

Key words: Lesya Ukrainka, religion, Christianity, worldview, journalism.
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ТРАГЕДІЇ УКРАЇНЦІВ ПЕРІОДУ  
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У статті проаналізовано твори Олександера Де (Олександра Барчука) «Заходить сонце», 
«За сином», «S.O.S.» зі збірки «Під чужим небом», в яких автор зосереджується на показі 
трагедій своїх співвітчизників, спричинених ІІ світовою війною та російською окупацією. 
Твори написані в один період: 05.06.1948 – «За сином», 17.10.1948 – «S.O.S.», 22.01.1950 – 
«Заходить сонце». У першому творі автор відтворює трагедію матерів, які не дочекалися 
синів із війни. У другому – цинічне вбивство голодом, холодом, непосильною каторжною пра-
цею українців, змушених існувати на вирубках дикої Карелії, безправне їх становище і без-
слідне зникнення. У третьому нарисі «Заходить сонце» автор відтворює безвихідне трагічне 
становище остарбайтерів у Німеччині, які потрапили в ситуацію «між двох вогнів»: без-
правні у фашистській Німеччині, часто на становищі худоби, підривали здоров’я виснаж-
ливою каторжною працею, яка нерідко відбирала життя, а на батьківщині офіційні органи 
закликали співвітчизників до помсти, бо працюючи на ворогів, допомагаючи їм, остарбай-
тери самі ставали зрадниками, ворогами.

Персонажі усіх трьох творів – звичайні люді, які мріють про звичайне сімейне щастя 
в рідному краї, але час, обставини роблять його недосяжним. Щоб бути щасливою, матері 
потрібний живий син поруч. Поки він був біля неї, світило сонце. Трирічне очікування повер-
нення сина з війни вбиває матір («За сином»). Напівголий Артем, який бореться з природою за 
життя («S.O.S.»), у своїх передсмертних мареннях бачить себе поряд із дружиною і дітьми 
в Україні, де почувається щасливим. Молодий Анатолій, який ще не одружений, уявляє золо-
токосу красуню українку. Виснажений і хворий, він мріє бодай про краплину співчуття, але 
коли це співчуття і турботу пропонує німецька дівчина, не може їх прийняти, бо не може не 
сприймати чужинку як ворога.

Ключові слова: проблема, персонаж, образ, внутрішній світ персонажа, тема, Україна, 
Німеччина, Росія, ІІ світова війна.

Постановка проблеми. Мала проза О. Де не 
відома широкому загалу читачів ні в Україні, ні за 
її межами. Написана в перші повоєнні роки, вона 
відтворювала сприйняття дійсності людьми, які 
пройшли шлях остарбайтерів і змушені були при-
стосовуватися до чужого способу життя за межами 
України після завершення ІІ світової війни. Твор-
чість письменника потребує детального вивчення, 
без цього не можливе повноцінне дослідження 
літератури української діаспори, як і всього істо-
рико-літературного процесу ХХ століття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні десятиріччя в коло зацікавлень науков-
ців потрапила ціла низка письменників діаспори, 
творчість яких ще не дійшла до читачів в Укра-
їні, серед них і ті, що почали творити в перші 
повоєнні роки. Художній доробок О. Де майже не 
досліджувався. Згадки про нього можна знайти 
в літературознавців Черкащини: огляд творчості 

О. Де робив Володимир Поліщук у статті «Твор-
чість письменників зарубіжжя – уродженців Чер-
кащини в контексті українського письменства» 
[4], статтю нарисового характеру «У людській 
підведусь поставі…» [3] присвятив письменнику 
В. Пахаренко, до творчості О. Де зверталась Юля 
Руденко [5], художньому доробку О. Де присвячу-
валися наукові розвідки Наталі Зарудняк, зокрема 
досліджувався і твір «За сином» [2].

Постановка завдання. Завданням цієї статті 
є ідейно-тематичний аналіз трьох взаємопов’я-
заних і взаємозумовлених творів О. Де, з яких 
постає символічний образ осиротілої, знедоле-
ної України воєнного та повоєнного періоду («За 
сином»), що в уяві її синів, які змушені поне-
вірятися по світах, завдячуючи радянському 
та фашистському режимам, є земним Раєм. Такою 
бачить її Артем («S.O.S.»), який вмирає на вируб-
ках дикої Карелії, такою бачить її хворий, чужий 



239

Українська література

для всіх, змушений виживати у ворожій Німеччині 
Анатолій («Заходить сонце»), який став ворогом 
для батьківщини, і в разі повернення в Україну 
повторив би долю Артема.

Виклад основного матеріалу. До збірки 
О. Де «Під чужим небом» увійшли твори, написані 
в перше десятиліття після закінчення Другої сві-
тової війни, під час якої автор був остарбайтером. 
Його, 17-річного, фашисти вивезли з окупованої 
України на примусові роботи в Німеччину. Після 
закінчення війни, як і перед іншими колишніми 
остарбайтерами, перед ним постала проблема вла-
штування подальшого життя. Свіжі і болючі пере-
житі враження лягли в основу збірки. Нарис О. Де 
«S.O.S.», написаний у 1948 році, є відчайдуш-
ною спробою письменника вразити світову гро-
мадськість трагедією своєї батьківщини. Власне, 
назва твору «S.O.S.» – це передсмертне прохання 
українця, який замерзав на «вирубках дикої Каре-
лії», про допомогу, вже не для себе, «для нього 
особисто помочі не потрібно» [1, с. 160], а для 
тих, хто продовжував жити в нелюдських умовах.

Написаний у Нюгейтстріті, твір демонстрував 
ймовірні перспективи емігрантів-остарбайтерів 
у разі депортації в Україну після Другої світової 
війни.

«S.O.S» Артем вирізав на стовбурі зрубаної 
сосни, та сил, щоб поставити останню крапку, 
не вистачило, цей факт постійно зринає в його 
згасаючій свідомості: «Хочеться встати і додо-
вбати крапку в кінці» «S.O.S» таку велику, щоб 
кожен запримітив, прочитав і прийшов на поміч 
[1, с. 160]. Він навіть не знає, кого прохає про 
допомогу, куди потрапить зрубана колода, але 
знає, що вона «готова до відправи до берега озера, 
а потім, як розтане лід, річками до портів... і потім 
далеко-далеко... може, до британських портів. Хоч 
для Артема це не є важливим. Найважливіше, щоб 
в тих портах побачили його прохання помочі – 
цих три літери видовбаних в корі – S.O.S – без 
крапки вкінці... Таки крапку мусить поставити!» 
[1, с. 160]. Про крапку згадує навіть тоді, коли вже 
не відчуває холоду, в передсмертних мареннях 
бачить родину в Україні, дружину, дітей, з якими 
тепло і з якими почувався щасливим. В останню 
мить, перед тим як назавжди закрити «стомлені 
очі», повертається до реальності: «Він згадав про 
крапку. Так… треба кінчити… лише він не в силі 
підвестися… » [1, с. 160].

За допомогою низки деталей автор відтворює 
жахливі, нелюдські умови, які наклали свій від-
биток на Артема: «беззубі ясна, на яких пустотою 
залишився слід цинги» [1, с. 160], почорніле від 

вітру обличчя, перемерзле тіло, стара дірява зая-
ложена фуфайка, змучене тіло і втомлена душа, 
голод вже не відчувається, здерев’янілі коліна, 
неголене обличчя.

Автор не жаліє читача, детально відтворю-
ючи відчуття замерзаючого Артема: «мороз, що 
із впертістю добрався крізь діри..., жалить гадю-
чими язиками» [1, с. 159], «мороз ще більше 
напружує свої сили, щоб … задавити в холодних 
пазурах, – тисне зо всіх боків, хапається пере-
можно за кістки, добирається до споду вимученої 
душі…» [1, с. 159]; «Руки не хочуть працювати. 
Пальці шукають теплого місця – лізуть за пояс 
штанів і там не знаходять теплоти; ноги згина-
ються в колінах, наче на плечі всівся багатотонний 
великан, і він сідає під грубу колоду» [1, с. 160];  
«В очах блиснула сльоза і наче від дотику до 
холодного повітря, здригнулася, скотилася до 
перенісся і застигла» [1, с. 160].

Автор зображує смерть Артема як двобій із 
природою, якій він може протиставити лише 
надію, але яка «не в силі боротися із жорстокою 
стихією» [1, с. 159]. Особливого напруження 
письменнику вдається досягнути завдяки контр-
астам: мороз, який із впертістю добрався до 
Артема, – «на самому споді втомленої душі жев-
ріє огник тепла, його надія» [1, с. 159]; мороз 
хапається за кістки – надія «втомлено, краєчком 
вогняного язичка… дотуляється до перемерз-
лого тіла» [1, с. 159]; «Теплий вогник надії цілує 
лоскотливим язичком беззубі ясна» [1, с. 160]; 
«вже стративши останній огник надії» [1, с. 161]. 
Контраст білого і чорного: «вже не б’ються пухкі 
сніжинки в його почорніле … обличчя» [1, с. 159]. 
Контрастно змальовані пейзажі – зимовий карель-
ський, із сонними силуетами ялин, сірим озером, 
покритим снігом і льодом, простеленим полем 
снігу, під яким спочивають грубезні пні, червоним 
сонцем, яке багрянить бліду блакить полярного 
неба, білими пухкими хмарами з кривавими хреб-
тами, і літній степовий, із суголовками рідного 
поля, теплого, соковитого, із запашним степовим 
повітрям, яке переповнене ароматом польового 
полину і достигаючого збіжжя, де дихається на 
повні груди, з польовими волошками, які збирає 
донька. Дикі карельські ліси ворожі: «хмари з кри-
вавими хребтами сунуть … і здається Артемові, 
що лише вони є справжнім ворогом його життя, бо 
вони, – ось як тільки насунуть на нього, – обгор-
нуть в біле простирало і задавлять, як яструб кур-
чатко» [1, с. 159]. Навіть асоціації з яструбом і кур-
чам видають в Артемові степовика. Полиновий 
край є частиною його, з «дітками», «діточками», 
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які «бач, як повиростали! Русоголові, по батькові 
пішли…» [1, с. 160]. Артем подумки з рідними, 
які його люблять, за ним сумують: «Василько 
і пустувати перестав: тримається за батькову 
руку… заскучав…» [1, с. 160]. А на вирубках 
«хмари… вони, обкривавлене страхіття, повзуть 
і повзуть до нього, щоб задавити» [1, с. 160]. «Очі 
знову зустрілися з кровохребетними хмарами … 
Ось вони вже спустилися до нього і кров’яною 
хвилею вдарили в лице… він здригнувся, більше 
зігнувся, наче в намаганні підсунутися під тіло 
ялини, але … закрив стомлені очі» [1, с. 161]. 
Автор не говорить прямо про смерть Артема, але 
тим трагічніше вона сприймається: «Його вже не 
лякали обкривавлені хмари» [1, с. 161].

О. Де зворушливо змальовує у творі образ 
Артема. Чоловік до останнього думає про поря-
тунок інших, не боїться смерті, і, незважаючи на 
безвихідну ситуацію, не втрачає надії. Він любля-
чий батько, любить свою дружину, рідну землю. 
У нього багатий внутрішній світ, він наділений 
казковим світосприйняттям: уявляє, що мороз 
втік і полетів шукати свою сестру-метелицю. 
Артем уміє бачити прекрасне у всьому: пере-
ставши відчувати холод, уявляє, що мороз міг 
полетіти десь слухати глухарів. Тим більш вражає 
цинічне, безжальне ставлення арапів, в запалих 
очах яких темно-червоними тінями блищать «від-
битки закривавлених хмар, що повзуть, повзуть 
і повзуть, щоби закутати все навкруги» [1, с. 161]. 
Арап наказує «убрать» тіло Артема: він мав цін-
ність лише як знаряддя праці. «Дві зігнуті постаті 
тягнуть за ноги замерзлого трупа вирубом дикої 
Карелії» [1, с. 161].

Нарис закінчується своєрідним пуантом: Арте-
мові здавалося, що його справжні вороги – хмари, 
а насправді в ополонку в Топозері «Артемове тіло 
вкинули вони…» [1, с. 161]. Займенником і закін-
чується твір.

Образ хмар має подвійну символіку – це і лихо 
в житті Артема, це і лихо цілої країни, спричи-
нене радянською владою. І марно сподіватися 
на допомогу, бо хмари повзуть, «щоби закутати 
все навкруги – і недокінчений «S.O.S», і борозну 
в снігові, прокладену замерзлим тілом, і ополонку 
в Топозері, в яку Артемове тіло вкинули вони…» 
[1, с. 161]. Символічним є і червоний колір, крова-
вий колір червоного прапора, радянської держави, 
колір, який відбивається в очах арапа, колір крові, 
насилля і жаху.

У своїх творах О. Де розвінчував уявлення про 
СРСР як державу, де всі співають, сміються, задо-
волені своїм становищем, прославляють існую-

чий лад. Нарис «S.O.S» став цілком послідовним 
у цьому контексті, в ньому він викриває справжнє 
обличчя держави, де людина не має жодної цін-
ності, жодних прав, в якій люди зникають без-
слідно.

Твір О. Де «За сином» – це болючий протест 
письменника проти несправедливості, яка існує 
у світі. Мотив оплакування смерті козака найрід-
нішими людьми бере свої витоки ще з фольклору, 
зокрема часто зустрічається в козацьких піснях, 
але якщо в них юнак сам покидає домівку, то 
у нарисі О. Де «забрали його» [2, c. 154], і мати, 
і син плачуть, розлучаючись. Простежуються 
у творі алюзії з баладою фольклорного похо-
дження «Ой летіла стріла» [1, c. 10], де звучить 
мотив безглуздості військової смерті. Сила мате-
ринської любові до сина передається в баладі 
через гіперболізацію кількості сліз: «де матінка 
плаче, там Дунай розлився» [1, c. 10], у матері 
О. Де «очі сухі: давно вже висохли на них сльози, 
і тільки холодна роса… зрошує їх» [2, c. 154]. 
Автор передає інтенсивність вияву материнського 
горя через антитезу: вже сухі очі – серце, яке кор-
читься з плачу. Народ найвище цінує саме любов 
матері: якщо сестра плаче, поки не забуде, кохана – 
поки бачить, то «матінка плаче, поки жити буде» 
[1, c. 10]. Матір О. Де взагалі жити без сина не 
може – «пішла за сином» [2, c. 158].

Прозаїк із любов’ю і співчуттям, зворушли-
вістю вимальовує образ матері, використовуючи 
зменшувально-пестливі епітети, емоційно забарв-
лену лексику: старенька, одинока, стара, самітна, 
безпомічна, бідна, старе тіло, що вже вибилося із 
сили, пересохлі тремтячі уста, босі ноги. За допо-
могою промовистих деталей передає її внутріш-
ній стан: втомлене серце, стогне її голос, стомлені 
груди, стомлене тіло; холодна, обкута чорною 
плахтою безнадії, душа; безнадією розбите життя, 
засльозені запалі очі, шепіт, скиглить душа, ридає 
серце, корчиться обезсилене тіло, безслізно кри-
чить, покірно тулиться, чорний холодний демон 
у замовклому серці. Поступово штрихами автор 
вимальовує злиденні умови, в яких живе самотня 
матір: убога обшарпана хатина, маленька шибка 
запліснявілого вікна, сирі кутки хати, «я не мала 
чого їсти» [2, c. 157]. І. С. Нечуй-Левицький пору-
шував у повісті «Дві московки» проблему зли-
денного побуту матері, в якої забрали до війська 
єдиного сина, в О. Де ця проблема звучить ще тра-
гічніше: якщо Хомиха змирилася зі своєю долею, 
то мати О. Де не має сили її прийняти, її життя без 
сина безпросвітне. Не випадково і час, коли від-
буваються події у творі, – ніч. Автор використовує 
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художнє обрамлення: твір починається і закінчу-
ється образом володарки свого часу ночі – цариці, 
яка сама спить, дрімає і приспала все на землі. 
Початок викликає певні алюзії з казкою: «хатина, 
що присіла над яром край села», старенька мати, 
ніч-цариця, – тим разючіше звучить безнадійна 
кінцівка, що суперечить традиційній щасливій 
розв’язці: ніч «залізла чорним холодним демоном 
в замовкле серце» матері [2, c. 158]. Образ ночі 
символічний. Це і недоля України, це і зло, яке 
перемагає у світі, «приспала все » [2, c. 157].

Нарис побудовано на контрасті кольорів: золо-
того – сонця, блакитного – неба, які асоціюються 
із сином, і чорного – ночі. «Немає сина, немає 
сонця» [2, c. 156], кілька разів автор фокусує увагу 
не неслухняному волоссі сина, яке «зсувається 
на високе засмагле чоло золотистою китицею» 
[2, c. 155–157]. Сонце поряд з сином навіть у тра-
гічні моменти: «А сонце так ясно гріло тоді, наче 
глузувало з бідних матері і сина, як вони плакали, 
розстаючись» [2, c. 154]. Блакитний – улюблений 
колір сина, він обіцяв мамі вернутися, коли «зацві-
туть волошки небесним цвітом», улюблена його 
сорочка з голубого сатину, у нього голубі, як вес-
няне небо, очі. Жовто-блакитні кольори концеп-
туалізують українську символіку, яку продовжує 
і образ вишиваної сорочки, що зберегла мати для 
сина, навіть голодуючи: «Я ще маю твою вишиту 
сорочку для тебе… Пробач мені, що твою з голу-
бого сатину я проміняла на бурячки… Я знаю – ти 
її дуже любив. Я не мала нічого їсти: – знаю, ти 
пробачиш мені… А вишиту я зберегла для тебе» 
[2, c. 157].

У творі наявні також символічні образи 
могили (саме до неї йде зустрічати мати свого 
сина), шляху, який розходиться саме за моги-
лою. Глухі різдвяні дзвони калатають і дзвенять 
у вухах матері, коли біжить до могили. Є алюзії 
з Ісусом Христом, який народився, щоб поряту-
вати людство і якого люди розп’яли. Ніч у творі 
О. Де зображено злом, яке запанувало на землі: 
«Ніч спить непробудним сном. Яка довга Ніч. 
Коли вже світанок вип’є страшну холодну тем-
ноту?» [2, c. 155]; «Ніч нависла чорним демоном 
і спить, обнявши землю таємничими холодними 
пальцями» [2, c. 156]; «Земля крижано-холодна. 
Ніч звисає над нею чорним демоном» [2, c. 157].

Образ матері у творі О. Де є символом долі 
України ХХ століття, відчайдушним протестом 
проти світового зла, яке втілюється в абсурдних 
смертях синів, забраних війною: «роздирає глуху 
темряву ночі хриплий голос старенької матері, 
і його відголос затихає десь далеко під лісом, 

поміж рядочками березових хрестів, прикритих 
погнутими шоломами» [2, c. 157].

У нарисі «Заходить сонце» автор створює образ 
остарбайтера, який живе на межі фізичних і пси-
хічних можливостей, із відчуттям безпомічності, 
безвиході, абсолютної самотності. Низкою дета-
лей О. Де відтворює відчуженість персонажа: чер-
воне, холодне, байдуже сонце, яке «кидало остан-
ній жмут багряних язиків» [1, с. 181], остогидлі 
контури долини Лєху, альпійські гори, марковані 
негативом. Голосний шум Лєху «навівав жаль за 
тим далеким і близьким, що носить ім’я: батьків-
щина. Там немає альпійських гір залитих мідним 
сяйвом заходячого сонця, там немає… – Льос! 
Льось, ферфлюкте ауслєндер!» [1, с. 181]. Реаль-
ність протиставляється батьківщині, де ворожий 
край відсутній.

Автор аргументує причини нестерпності 
чужини: знесиленого, кволого, змученого Анато-
лія майстер б’є по обличчю. Жахіття і потворність 
вчинку передається за допомогою гіперболи, зоро-
вих та слухових образів: «Виляск грубої долоні 
майстра розкотився розлогим простором долини 
і розсипався міріадами пекучих зірочок у очах 
Анатолія» [1, с. 181]. О. Де уповільнює час твору, 
описуючи рух цівки крові, яка вискочила з кутика 
уст на бороду, «теплим струмочком текла на шию, 
скапувала на обшарпаний піджак і фарбувала 
у червоний колір синьо-білий «ОСТ»» [1, с. 181]. 
Текст О. Де інформаційно й емоційно насичений. 
Читач бачить неголеного, обдертого, травмова-
ного робітника, а символічна заключна деталь – 
забарвлений у червоний колір «ОСТ» – підкрес-
лює, що подібне безчинство узаконене статусом 
остарбайтера.

Письменник контрастно змальовує внутріш-
ній світ остарбайтера і майстра. Якщо знесиле-
ний, беззахисний, із розбитим обличчям, зму-
чений, голодний Анатолій надіється на людське 
розуміння («Я несилі…» [1, с. 181]; «Я не можу 
більше, – шепотів із надією, що може хтось із 
людей дійсно його зрозуміє, відчує змученість 
і допоможе куском хліба» [1, с. 181]), то майстер, 
який не здатний на співчуття, не може його зрозу-
міти: його внутрішній світ ближчий до звіриного, 
ніж до людського. Письменник підкреслює цю 
деталь риторичним запитанням: «Хто зрозуміє?» 
[1, с. 181]. «Поява крови розбурхала звіриний 
інстинкт майстра, і він, мов оскаженілий собака, 
накинувся усім тілом на кволого Анатолія. Той 
впав на купу холодного гравію і скорчився під уда-
рами важких альпійських черевиків…» [1, с. 181]. 
Альпійські черевики також є символом чужини. 
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Автор ще раз вмотивовує ворожість Анатолія до 
чужої території. Війна настільки зрослася із світо-
сприйманням часу, що люди думають військовими 
категоріями, навіть сонячне проміння асоціюється 
зі зброєю. «Розплющив очі: хтось тягнув його за 
комір на кузов тягарової машини. Червоний жмут 
проміння впік його, як гостре лезо багнета, і він 
злякано закрив їх знову…» [1, с. 181].

Світ навколо остарбайтера – потворний, навіть 
сатанинський: хтось регоче істеричним сміхом, 
хтось випльовує брудну чужу лайку, «червоне 
у синіх жилках лице майстра, на яке час-від-часу 
виповзала із куточків зіжматого рота нелюдська 
усмішка, і тоді жилки робилися ще синішими 
і більшими і перетворювалися у павука-свастику» 
[1, с. 182].

Контрастним до потворного світу навколо Ана-
толія змальовано образ сестри Герти, яка лагідно 
запитує, мило дивиться, у світлих очах якої від-
чувалася доброта і теплота, вона гарна дівчина, 
хоче своєю присутністю зробити приємність Ана-
толію, принесла теплої кави, бутерброд, лише від 
неї він відчув краплину людської доброти. Анато-
лій розуміє, що Герта хороша, але в уяві бачить 
українку, «молоду веселу дівчину у вишитій 
багатими кольорами сорочці, з довгими в стріч-
ках кісьми, що русявою хвилею тремтять на гру-

дях. На її голівці, як корона принцеси, всівся із 
синіх волошків віночок. Стоїть серед ниви золо-
того збіжжя, як мавка степова, і сміється до нього 
повними напіввідкритими устами…» [1, с. 182]. 
Трагізм ситуаціє полягає в тому, що на симпа-
тію чужинки Анатолій не здатен відповісти вза-
ємністю: «тінь павука насувалася на її світлі 
очі, чорне м’яке волосся і теплі губи, і вона зда-
валася для нього так, як усе і всі: чужа, ворожа, 
бездушна…» [1, с. 183]; «Анатолій відіпхнув від 
себе сестру Герту і щиро, по-дитячому, заплакав» 
[1, с. 185]. А з найріднішої батьківщини голосом 
Іллі Ерінберга звучать звинувачення в тому, що 
остарбайтери продалися за кусок хліба, і погроза: 
«Ми відшукаємо їх на дні морському і розплати-
мося із ними!» [1, с. 184].

Висновки і пропозиції. Отже, автор відтво-
рює трагедії України часів війни і перших повоєн-
них років, серед яких загибель синів, вимушений 
розрив дітей із батьківською землею, розірва-
ність родин, антигуманність радянського режиму, 
фашистське свавілля, трагізм існування частини 
представників покоління Другої світової війни 
поза межами України...

Перспективу нашого дослідження вбачаємо 
в подальшому вивченні малої прози О. Де в кон-
тексті історії української літератури.
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Zarudniak N. I. THE TRAGEDIES OF UKRAINIANS DURING WORLD WAR II AND THE POST-
WAR PERIOD (ON THE MATERIAL OF O. DE’S OMNIBOOK “PID CHUZHYM NEBOM”)

The article analyses Alexander De’s works (Alexander Barchuk) “Zakhodyt sontse (The sun sets)”, 
“Za synom (For the son)”, “S.O.S.” from the collection “Pid chuzhym nebom (Under another sky)”,  
in which the author focuses on showing his compatriots’ tragedies, caused by World War II and the Russian 
occupation. These works were written in one period: 5 June 1948 – “Za synom”, 17 October 1948 – 
“S.O.S.”, 22 January 1950 – “Zakhodyt sontse”. The first novel depicts the tragedy of those mothers whose 
sons were killed during the war. In the second essay the author shows the cynical murder of Ukrainians 
by starvation, cold and unbearable hard labour. They were forced to survive while cutting the forests 
of wild Karelia and usually had disenfranchised position. The third work describes the tragic situation 
of Ostarbeiters in Germany, as they found themselves in a situation between the devil and the deep. In Nazi 
Germany they were powerless and not perceived as human beings (exhausting hard labour undermined 
health and it often led to death), and in the homeland the authorities made their compatriots to hate them, 
threatened them with death because they had worked for enemies, helped them, and therefore they were 
also traitors and enemies.
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The characters in the analysed works are ordinary people who dreamt of ordinary family happiness in 
their native land, but time and circumstances made it unattainable. To be happy, a mother needs a living 
son nearby. The sun was shining when the son was with her mother. The three-year wait for the son, who 
was taken away during the war, kills the mother (“Za synom”). Half-naked Artem, who is fighting with 
nature for his own life (“S.O.S.”), in his pre-death delusions sees himself next to his wife and children 
in Ukraine, where he feels happy. Young Anatoliy, who does not have a family yet, imagines a golden-
haired beautiful girl from Ukraine beside him. Being exhausted and sick, he dreams of at least a drop 
of sympathy, but when a German girl offers this sympathy and care, he cannot accept them, as he cannot 
help considering her as an enemy.

Key words: problem, character, image, inner world of the character, theme, Ukraine, Germany, Russia, 
World War II.
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«МОРСЬКОСВИНСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» І. АНДРУСЯКА: 
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ В КОНТЕКСТІ  
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

У статті екологічні аспекти твору І. Андрусяка «Морськосвинський детектив» дослі-
джено в контексті його жанрово-стильових особливостей. Відтворено також бачення 
таких жанрових модифікацій дитячого детективу в сучасному літературознавстві, як 
«шкільний» детектив, психологічний детектив, детективна повість-казка, розважальна 
казка-детектив, фантастичний детектив, містичний детектив на історичну тему (В. Кизи-
лова), романний серіал для підлітків, пригодницько-фантастично-детективні твори, при-
годницько-фантастичний роман (Л. Овдійчук). Зауважено популярність дитячого детек-
тиву в сучасній українській літературі (серія «Дивний детектив» у видавництві «Грані-Т»;  
серія книг «Дитячий детектив» Вінницького видавництва «Теза»).

Простежено такі сюжетні особливості тексту І. Андрусяка: детективом виступає тва-
рина (морський свин Жерар), злочини розкриваються в тваринному світі, проте в окремих істо-
ріях злочин чи його викриття пов’язані зі світом людей. Три історії твору – «Котяча справа», 
«Справа Короля-Павука», «Темна справа» – є самостійними пригодами, інтертекстуальні 
зв’язки яких покликані зацікавити дітей класичною літературою (В. Шекспір, С. Руданський, 
А. Конан-Дойл, Р. Сабатіні, А. Крісті), а авторський гумор (комічні ситуації; омоніми; гра слів; 
іншомовні слова, значення яких не є відомим героям; емоційно забарвлена лексика), презентуючи 
особливості індивідуального стилю письменника, створює доброзичливий клімат.

Екологічні взаємодії у творі презентовано світом тварин, із якими людина має взаємини, – 
прирученими, дикими, бездомними, і такими, життя яких тісно пов’язане з людським побу-
том. Пізнавальну роль у дитячому сприйнятті відіграють відомості з життя живої (вза-
ємодії видів, їхні взаємини з довкіллям; про спосіб життя тварин та їхні харчові звички, про 
природних ворогів) та неживої (оптичний ефект дзеркала) природи. Подіям та явищам пись-
менник намагається дати наукове чи просто логічне пояснення. В автобіографічних образах 
тата, що любить котів, та його доньки Стефи презентовано гуманне ставлення до тварин.

Ключові слова: сучасна література для дітей та юнацтва, дитячий детектив, екологічні 
аспекти, інтертекстуальність, гумор.

Постановка проблеми. Дослідниця К. Шуль-
кова спостерегла: «дитячий детектив – це жанровий 
різновид, що утворився у результаті взаємодії детек-
тивної та дитячої гостросюжетної (пригодницької) 
літератури, у якій діти виступають у ролі слідчих, 
займаючись розплутуванням кримінальних зло-
чинів або розгадуванням таємниць» [5, с. 159]. 
В. Кизилова вирізнила такі жанрові модифікації/
варіанти детективу в літературі для дітей та юна-
цтва, як так званий «шкільний» детектив (повість 
В. Нестайка «Таємничий голос за спиною»), пси-
хологічний детектив (повість А. Кокотюхи «Полю-
вання на золотий кубок»), детективна повість-казка 
(«Новорічна історія про двері, яких нема, і про те, 
як іноді корисно помилятися номером» І. Жиленко), 

розважальна казка-детектив («Ковалі щастя, або 
Новорічний детектив» В. Нестайка), фантастичний 
детектив (серія «Суперагент 000» Л. Ворониної), 
містичний детектив на історичну тему (повість 
З. Мензатюк «Таємниця козацької шаблі») [3]. 
В аналізі сучасної фантастичної, пригодницької 
та детективної прози для дітей Л. Овдійчук також 
зауважила «змішування жанрів. Через розвиток 
жанрових форм, їх модифікацію, асиміляцію автори 
творять нові різновиди: романний серіал для підліт-
ків (пенталогія М. Павленко), пригодницько-фан-
тастично-детективні твори (повісті Л. Ворониної, 
А. Кокотюхи), пригодницько-фантастичний роман 
(за визначеннями деяких науковців – роман-утопія) 
(Сергій Оксеник)» [4, с. 38].
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У видавництві «Грані-Т» започаткували першу 
в сучасній українській літературі серію дитячих 
детективів «Дивний детектив», в якій побачили 
світ твори А. Кокотюхи, О. Надемлінського, О. Іль-
ченка, Н. та О. Шевченків, Є. Кононенко, Б. Жол-
дака, А. Птіцина. Протягом 2011–2018 рр. у серії 
книг «Дитячий детектив» Вінницького видавни-
цтва «Теза» видрукувано твори О. Єсаулова.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Як «Морськосвинський детектив» (2020) І. Андру-
сяка заохочує дітей до читання, простежила 
Н. Головченко. На її думку, означений у назві жанр – 
детектив – зреалізовано у трьох окремих історіях: 
«Котяча справа», «Справа Короля-Павука», «Темна 
справа», кожна з яких є самостійною пригодою, 
поєднаною з попередньою героями, локацією 
та «своєрідним алгоритмом» [2]. 

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дити екологічні аспекти «Морськосвинського 
детективу» І. Андрусяка в контексті жанрово-сти-
льових особливостей, зокрема простежити спе-
цифіку художньої реалізації у творі пізнавальних 
відомостей із життя живої природи, роль інтер-
текстуальних зв’язків та елементів гумору в інди-
відуальному стилі письменника. 

Виклад основного матеріалу. Особливістю 
«Морськосвинського детективу» І. Андрусяка 
є те, що детективом у творі є тварина і злочини 
розкриваються у тваринному світі; правда, в усіх 
історіях присутні дівчинка Стефа та її батько, 
а в окремих – злочин чи його викриття пов’язані 
зі світом людей. Так, у другій історії дивний образ 
злочинця сформувався за допомогою оптичного 
ефекту дзеркала, а у третій – йдеться про викра-
дення книг із бібліотеки.

На підтвердження жанрової специфіки – і те, 
що головним героєм є морський свин детектив 
Жерар, і відповідна професійна лексика («свід-
чення і підозри» [1, с. 14], «алібі, речові докази, 
слідчий експеримент, допити, переслідування 
тощо» [2]), і інтертекстуальні зв’язки з класич-
ними детективами. Так, дівчинку Стефу Жерар 
«подумки називав своєю місис Гадсон», і у при-
мітці автор одразу пояснює, що «Місис Гадсон 
була квартирною господинею славетного детек-
тива Шерлока Холмса та його не менш славетного 
помічника доктора Ватсона, героїв циклу опо-
відань англійського письменника Артура Конан-
Дойла» [3, с. 37]. У скарзі морського свина – 
«мізки його іржавіють, а сірі клітини припадають 
сірою пилюкою, і нема на те ради» [1, с. 37] – автор 
натякає на висловлювання Еркюля Пуаро, героя 
оповідань Агати Крісті, який «полюбляв наголо-

шувати на тому, що він розкриває злочини саме за 
допомогою сірих клітин. Себто не так збираючи 
речові докази» [1, с. 37]. Як і славетні класичні 
герої, український морський свин послуговується 
не лише детективною лексикою, а й відповід-
ними інструментами: «У кімнаті дівчинки Жерар 
уважно з лупою обстежив ліжко» [1, с. 14]. 

Для дитячого сприйняття важливими є також 
пізнавальні аспекти художнього твору. Живий 
світ природи презентовано в «Морськосвин-
ському детективі» численними тваринами, 
з якими людина тісно взаємодіє. Не завжди помі-
чаючи, ми тісно взаємодіємо не лише з прируче-
ними видами тварин, а й з усім довкіллям. І якою 
ця взаємодія є, часто від самої людини залежить. 
Тварин, зображених у творі І. Андрусяка, можна 
умовно поділити на чотири групи: домашні тва-
рини (коти, хом’яки, морська свинка, біла миша); 
бездомні домашні тварини (кицька Мурка і пес 
Геркулес); тварини, чиє життя тісно пов’язане 
з життям людини (павуки, мухи, пацюки); дикі 
тварини (лелека). Люди у трьох детективних істо-
ріях малочисленні: дівчинка Стефа, яку люблять 
коти; тато дівчинки; бібліотекарі; а також незримо 
присутні люди, що підгодовують пса Геркулеса.

Не на користь людей у «Морськосвинському 
детективі» свідчить згадка про бездомних тварин. 
Мотив бездомності з’являється в тексті двічі. На 
підтвердження алібі одного з котів – його спіл-
кування з кицькою зі смітника: «– Із якою Мур-
кою? – зробив круглі очі Степан. – Із тією чорною 
нечупарою, що на смітнику живе?

– Сам ти нечупара! А вона красива й дуже 
навіть охайна пані, хоч і не хатня. Але таким шма-
кодявкам, як ти, Степане, цього не зрозуміти…» 
[1, с. 17]; «– Ми так мило помуркотіли, що я вже 
навіть хотіла оселедцевим хвостом його пригос-
тити: якась добра людина сьогодні зранку сюди 
таку смакоту винесла» [1, с. 17]. Автор у такий 
спосіб переконує читача, що бездомна тварина 
нічим не гірша за домашню, це не її провина, що 
вона опинилася на смітнику. Бездомним є також 
«битий життям дворовий пес, який мав сотні при-
год і стикався зі справжніми ворогами» [1, с. 47]. 
А сам двір будинку, де відбуваються всі пригоди, 
став «перетином усіх Геркулесових шляхів, бо 
саме сюди мешканці будинку раз по раз вино-
сили якусь кісточку» [1, с. 48]. Привертає увагу 
в цьому плані й скарга бібліотечної кішки на 
те, що її можуть позбавити дому за те, що вона 
нібито «зжерла Білочку… Але це неправда! Ми ж 
із нею друзі! Хіба можна харчуватися другом?!» 
[1, с. 67]. Хоча письменник вирішує ситуацію на 
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користь кішки, проте чітко зрозуміло, що читачеві 
озвучено потребу пережити співчуття до тварини, 
яка повністю залежить від людини.

У «Морськосвинському детективі» переважає 
оптимістичний розвиток подій. Детективні історії 
часто містять комічні ситуації, сповнені іскристого 
авторського гумору. І. Андрусяк часто вдається до 
омонімів і гри слів. Наприклад, омонім бички в пояс-
ненні, чим годують котів: «Ні, звісно, не тих бичків, 
які з рогами, мукають і чемно пасуться в лузі. Такого 
бичка жоден кіт з’їсти не подужає. Коти шаліють 
від 7 бичків бердянських – смачних, жирних, соко-
витих, які плавають собі зграйками в Азовському 
морі, аж доки втраплять у сіті рибалок» [1, с. 6–7]; 
чи пес Геркулес (з одного боку, кличка постала на 
основі імені героя давньоримських міфів (і тут асо-
ціативно дітям може пригадатися герой мультсері-
алу Гомер Сімпсон), а з другого – це вівсяні плас-
тівці); коти згадують цього собаку поруч із назвами 
круп: «– Та ж нас від миски Геркулес відігнав, – усе 
ще розгублено промимрив Степан.

– Ти мені зуби не заговорюй! – пішов у атаку 
Тимко. – Геркулес, перловка, пшонка…» [1, с. 10].

Аналогічний ефект – при вживанні іншомов-
них слів, значення яких героям не є знайомим: «– 
А може, він зброджених кісток нажерся, і в нього 
ці… як їх… галю-ци-нації? – Степан любив поле-
жати на колінах у тата, коли той читав різні мудрі 
книжки, й при цьому нахапався дивних слів.

– Яку Галю? Які цинації?» [1, с. 31]. Ці ж 
«галюцинації» ще не раз стають предметом насмі-
шок: «А в нього ці… як їх… валю-ци-нації! – 
реготнув із абрикоси Тимко.

– Не валю... , а галю... – авторитетно попра-
вив його Степан» [1, с. 39]. Чи коли Жерар бере 
свідчення в потерпілого Геркулеса: «Ото я й поду-
мав, що, може, ці лобуряки, – він кивнув на котів, 
які дрімали на абрикосі, – правду кажуть і в мене 
ці… як їх… таню-ци-нації…

– Галю… – автоматично поправив Жерар.
– Ну, так, галю… Оцього я й злякався! Бо пес 

із цими цитаціями – то вже не пес. Його вже треба 
в собачий притулок забирати» [1, с. 51].

Комічні ситуації й доброзичливу атмосферу 
створює також емоційно забарвлена лексика 
(шмакодявки [1, с. 17], дурбецало [1, с. 17], лобу-
ряки [1, с. 19], потрюхикали [1, с. 20], гепнутися 
[1, с. 33], заниканий [1, с. 37], загулюлюкати 
[1, с. 81], дати драла [1, с. 81]) та авторські нео-
логізми («котосвинська купа мала» [1, с. 21], мор-
ськосвинський детектив та інші). 

У детективних історіях є чимало пізнавальної 
інформації зі світу природи, зокрема, про взаємо-

дії видів, а також про їхні взаємини з довкіллям; 
цікавими для дітей є відомості про спосіб життя 
тварин, їхні харчові звички та природних воро-
гів. Описуючи собаку, І. Андрусяк вдається до 
гумору: «узагалі Геркулес незлий і жодного кота на 
своєму віку ще не з’їв. Але така вже його собача 
вдача, що він просто не пробіжить повз, коли два 
нахабні котиська мають повну миску смакотиська» 
[1, с. 7]. У такий спосіб письменник дає зрозуміти, 
що коти і собаки – природні вороги, а залякування 
та агресія – частина природного циклу екологіч-
них взаємодій цих видів. Пес Геркулес, «як завжди, 
влаштував ранкову зарядку хатнім котам. Повми-
вавшись після сніданку, вони – тільки уявіть! – роз-
маніжено дрімали на майданчику перед входом до 
будинку. Ну як стерпіти таке нечуване нахабство? 
Звісно, Геркулес тихенько підкрався ззаду – і дав 
старт котячим перегонам до найближчої абрикоси» 
[1, с. 30]. Між собою коти теж конкурують, як 
і в живій природі, тому вирішують вони свої супер-
ечки, починаючи «розбишацький котячий танець 
під акомпанемент шипіння й вищання» [1, с. 10]. 

В ознайомленні з харчовими ланцюгами пись-
менник нагадує, що коти належать до хижаків: «– 
Ну, це ваші проблеми, – буркнув морський свин. – 
Наші проблеми, кажеш? – завівся Тимко. – А зараз 
будуть твої. Він же, Степане, просто велика миша. 
Жирна й смачна. А ми голодні! – і в котячих очах 
загорілися хижі вогники» [1, с. 27].

Зауважуючи про те, де і як жив головний герой, 
автор наголошує на його зовнішності та способі 
життя: Жерар мешкав «у тій-таки квартирі, що 
й обидва коти, але при цьому мав власний дім – 
велику красиву клітку, дверцята якої, утім, завжди 
були відчинені, з огляду на вайлуватість огряд-
ненького морського свина та його велику нелюбов 
навіть до близьких мандрівок. Що вже й казати про 
далекі» [1, с. 12]. У природі ці тварини характери-
зуються неспішністю, вони не відходять далеко 
від свого житла. «Kрім детективних занять, Жерар 
понад усе любив попоїсти, тож і гонорар, при-
родно, брав продуктами – зеленню й свіжими ово-
чами, передусім капустою» [1, с. 13] – це худож-
ній опис харчових звичок невеликих гризунів, до 
яких належать і морські свинки. 

Важливим для дітей є також розуміння, яким 
небезпечним є для хом’яків падіння з висоти: 
«Скажете, що два метри, хай навіть і з чималим 
хвостиком, – то не така вже й велика проблема? 
Воно, звісно, так – якби Вася-чи-Валера не був 
хом’яком. Бо для хом’яка падіння з такої висоти 
цілком могло закінчитись, як кажуть у ТСН, 
летально» [1, с. 33]. Дізнаються малі читачі й про 
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те, що гризуни швидко розмножуються: так, «за 
два тижні у Васі й Валери народилося дванадцять 
крихітних хом’яченят» [1, с. 36]. 

Подекуди трапляються авторські описи зви-
чок тварин, що не є домашніми улюбленцями, але 
життя яких так чи інакше пов’язане з людьми. Так, 
«іще збоку від карниза – акуратно натягнена паву-
тина. Але це й не дивно: усі знають, що під ним 
мешкає павучиха Неля. Вона відлюдькувата й від-
звіркувата, завжди набурмосена й мовчазна – та, 
зрештою, усе павуче поріддя таке, і з цим нічого не 
вдієш» [1, с. 42]; письменник озвучує також мрію 
павучихи – жити в хаті, проте людям таке сусід-
ство не подобається. У художній формі І. Андрусяк 
ділиться інформацією про те, що павучихи у при-
роді – гарні, турботливі мами, які захищають кладку:  
«– Не чіпай моїх дітей, нетварю! – висунулася з-під 
карниза волохата павуча голова» [1, с. 52]. Цікавим 
є й те, як автор розповідає про канібальські звички 
отруйних каракуртів – пожирати своїх партне-
рів, отримуючи в такий спосіб необхідні поживні 
речовини: «… Шкода, що я не каракуртиха, бо так 
би й відкусила йому голову, так би й ізжерла…» 
[1, с. 54]. У підтексті – складна соціальна проблема 
розлучення та самотніх матерів. 

Не оминає автор і не менш приємних істот – 
мух, що через свої особливості нікому не подо-
баються. «Мухи-сестри Це-Це й То-То мешкали 
в його квартирі, так би мовити, зайцями. Тобто 
не мали жодних прав там жити, і їх усі постійно 
ганяли. Попри те, вони таки мешкали й до них 
навіть звикли» [1, с. 49]. Попри бажання чи неба-
жання людини бачити поруч із собою таких сусі-
дів, вони живуть і виконують свою роль в еколо-
гічних ланцюгах, тому навіть до такої, здається, 
непримітної тварини, в письменника позитивне 
ставлення. Читач не побачить негативного став-
лення автора ані до мух, ані до павуків, ні навіть 
до пацюків, бо І. Андрусяк дає зрозуміти, що 
життя кожної істоти важливе і відіграє свою особ-
ливу роль у довкіллі. Про пацюків як антигероїв 
розповіді автор зауважує: «Адже всім відомо, що 
пацюки – страшні забіяки, некультурні, вульгарні, 
безсовісні й жеруть усе на світі» [1, с. 77]. Проте 
і вони мають право на життя, адже й серед них 
народжуються спраглі до пригод читачі Р. Саба-
тіні, схильні до співчуття й допомоги Влад і Влада. 

Як уже зауважувалося, промовистими є інтер-
текстуальні акценти І. Андрусяка. Шукаючи білу 
мишку Білочку, Жерар спостерігає, як розгорта-
ються справжні класичні пристрасті, як у трагедії 
В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»: «– Тут живуть 
Монтенки! А тобі треба до Копиленків – щури 

вони паскудні! Брудна миршава мишва! Їм до 
пацюків, як мор… кгм… свині до неба! Тільки 
в таких невігласів і можуть водитися книжки 
та інша мерзота!» [1, с. 82]. Знайшовши викрадені 
книжки Р. Сабатіні й зрозумівши історію двох 
закоханих молодих пацюків, Жерар робить висно-
вок: «– О-о-он воно що! – глибокодумно виго-
лосив він. – Насправді тут не Рафаель Сабатіні, 
а справжній Вільям Шекспір!» [1, с. 90].

Цікаво, що тут І. Андрусяк «заохочує дітей до 
читання творів В. Шекспіра й у парадоксальний спо-
сіб. Так, благословляючи закоханих пацюків Влада 
і Владу, детектив Жерар застерігає їх: «– …Якщо вам 
раптом захочеться …зазирнути ще в якусь бібліо-
теку, то… навіть не наближайтеся до полиці з літе-
рою «Ш». І тим паче боронь Боже будь-де торкатися 
книжок, які написав Вільям Шекспір!

– А чому?..
– Краще вам того не знати. Просто 

пообіцяйтеˮ» [1, с. 93].
Меншою мірою відчутний зв’язок з україн-

ською класикою. Так, уява про невідоме стра-
шидло у «Справі Короля-Павука» є алюзією на 
хрестоматійні «Вовки» С. Руданського.

Лише одного разу письменник подає опис звичок 
дикої тварини – лелеки. У дотепному моменті слід-
чого експерименту автор презентує спосіб життя 
птаха, який сторониться людини, проте не може 
повністю уникнути таких контактів у сучасному 
світі: «І тут раптом голосно залопотіли крила – під-
літав якийсь великий птах. Коти принишкли – 
цього вони аж ніяк не очікували. Тим часом перед 
самим під’їздом діловито приземлився лелека. Його 
гніздо було неподалік на старому телеграфному 
стовпі. Звідти лелеці все, що коїлося перед будин-
ком, було добре видно, але сам він сюди ніколи 
не залітав. І ось маєш тобі: уловив момент, коли 
людей поблизу не було, й сів просто перед входом» 
[1, с. 24]. Читач дізнається і про харчові уподобання 
лелеки: «Він (лелека. – Ю. К., О. Я.) діловито підій-
шов до миски, озирнув бичків спершу одним оком, 
а тоді, ледь повернувши голову, й другим. Відтак 
розтулив дзьоба, підхопив одну рибинку, легко під-
кинув її в повітря – і хвацько на льоту проковтнув» 
[1, с. 24–25]. Можна передбачити, що лелека зовсім 
не намагався вчинити комусь зло, він просто повів 
себе так, як звичайний дикий птах діє в живій при-
роді: «Після цього злодій, ступивши три кроки для 
розгону, змахнув крилами й натужно відірвався від 
землі – навіть якби пограбовані й хотіли його пере-
хопити, у них нічого не вийшло б. За якусь хвилину 
лелека сів на своє гніздо й голосно, переможно 
заклептав!» [1, с. 25].
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Треба наголосити, що І. Андрусяк не намагається 
пояснити певні події чи явища у вигаданий спосіб, 
а шукає наукове обґрунтування. Вирішивши завдання 
останньої історії, автор словами морського свина 
по-науковому пояснює явище: «– Отож, як ви зараз 
переконалися, ніякого страшидла не існує! Ніхто 
не з’являється нізвідки й не зникає в нікуди! Усе це 
має наукове пояснення. Ось воно: Стефа забула на 
підвіконні дзеркальце. Павучиха Неля піднімається 
павутинням до термометра, де вигріваються її яйця, 
і в якийсь момент на своєму шляху потрапляє під той 
сонячний промінь, який падає на люстерко. Її силует 
тієї миті відбивається там і проектується на віконне 
скло, яке збільшує і спотворює віддзеркалення. Із 
тих місць, куди порскає цей промінь далі, видно той 
спотворений відбиток, а з інших не видно. Ото і все. 
Справу розкрито, злочинця не існує. Усе це лише 
фізика, а точніше її галузь оптика, а також забудьку-
ватість Стефи й ваші страхи» [1, с. 58–59].

Образ автора постає у вигляді котячого «тата»: 
«Ото й наша історія починається з отаких двох бич-
ків, яких тато виніс котам, щоб поснідали, просто 
надвір» [1, с. 7]; «тато працював за комп’ютером, 
і коти знали, що він дуже не любить, коли в такий час 
йому заважають» [1, с. 20]. У такий спосіб І. Андру-
сяк демонструє свою любов до тварин. Він також 
є татом Стефи як на сторінках книжки, так і в реаль-
ному житті. Гуманна поведінка героїв спонукає 
читача до наслідування.

Висновки і пропозиції. У художньому світі 
«Морськосвинського детективу» І. Андрусяка на 
тлі дотримання канонів жанру, адаптованих до 
дитячого сприйняття, витримано гармонійний 
баланс авторського гумору, інтертекстуальності 
та пізнавальної інформації про світ живої при-
роди (екологічні взаємодії, спосіб життя різних 
видів тварин). Три історії тексту покликані пре-
зентувати також гуманну поведінку героїв.
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Kumanska Iu. O., Yablonska O. V. “GUINEA PIG DETECTIVE” OF I. ANDRUSIAK’S: 
ECOLOGICAL MEASUREMENTS IN THE CONTEXT OF GENRE AND STYLE FEATURES

In the article the ecological aspects of I. Andrusiak’s writing «Guinea Pig Detective» are investigated in the  
context of its genre and style features. Researchers reproduced the vision of such genre modifications of children 
detective in modern literary criticism as «school» detective, psychological detective, detective story-tale, entertaining 
detective fairy-tale, fantasy detective, mystical detective on a historical theme (V. Kyzylova), a novel series for 
teenagers, adventure-fiction-detective works, adventure-fiction novel (L. Ovdiichuk). The popularity of the children 
detective in modern Ukrainian literature is noticed (the series «Strange Detective» from the publishing house 
«Grani-T»; the series of books «Children Detective» from the publishing house «Thesa» in Vinnytsia).

The following plot features of I. Andrusiak’s text have been traced: an animal (guinea pig Gerard) is a detective, 
crimes are revealed in the animal world, but in some stories the crime or its exposure is connected with the world 
of people. Three stories of the work – «Cat’s Case», «Spider-King’s Case», «Dark Case» – are independent adventures, 
the intertextual connections of which are designed to interest children in classical literature (W. Shakespeare, 
S. Rudansky, A. Conan Doyle, R. Sabatini, A. Christie), and the author’s humor (comic situations; homonyms; play 
of words; foreign words whose meaning is not known to the characters; emotionally colored vocabulary), presenting 
the characteristics of the individual style of the writer, creates a friendly climate.

The ecological interactions in the work are presented by the world of animals, with which man has 
relationships – domesticated, wild, homeless, and those whose lives are closely connected with human life. 
Information from the life of living (interaction of species, their relationship with the environment; about the way 
of life of animals and their eating habits, about natural enemies) and inanimate (optical effect of the mirror) 
nature play a cognitive role in children’s perception.

The writer tries to give a scientific or simply logical explanation of events and phenomena. The 
autobiographical images of a father, who loves cats, and his daughter Stepha present a humane attitude 
towards animals.

Key words: modern literature for children and youth, children detective, ecological aspects, intertextuality, humor.
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ХУДОЖНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧАСОПРОСТОРІВ  
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ У ПОЕТИЧНОМУ ЦИКЛІ  
ІВАНА ФРАНКА «СПОМИНИ»

У статті узагальнено результати поетологічного розгляду дванадцяти поезій І. Франка, 
які увійшли до циклу «Спомини» (збірка «Із днів журби»). Аналіз зроблено крізь призму 
категорії індивідуальної пам’яті зважаючи на те, що учені відносять поезії циклу до «про-
дуктів» спогадів. Оскільки спогад і поезія незмінно пов’язувались одне з одним, то розгляд 
циклу під промовистою назвою «Спомини» видається доцільним і перспективним. Ліричні 
спогади як метаморфози індивідуальної пам’яті розташовані на трьох взаємоперехресних 
лініях: спогади-як-тягар («рвуться, печуть»), спогади-як-любов («святеє диво»), спогади-як-
боротьба («даремна праця»).

У статті акцентовано на нараційних засобах вираження опозицій теперішнього і мину-
лого часу, зовнішнього і внутрішнього просторів (душа), що і становить сюжетну основу 
спогадів. Простежено, що нижня хронологічна межа буття ліричного суб’єкта виражена 
прислівником «досі». Увагу зосереджено на загадковій любовній історії, яка і по сьогодні 
у науці про літературу не одержала достовірності висвітлення. Детальніше розгляда-
ються вірші «Розмова в лісі» і «Я побачив її…»; глибше характеризується поетика творення 
образу Злісного, який споріднений із ліричними персонажами найбільш «спогадового» вірша 
«В село ходив. Душа щемить і досі…». Аналізується новий тип рецепції француженки, що 
становить в українській поезії вищий рівень імагологічної парадигми. Для увиразнення пое-
тологічної характеристики циклу «Спомини» зіставляються констатації пам’яті у віршах  
«Я побачив її…» та «З усіх солодких, любих слів…». Підсумовано, що в поезіях циклу «Спо-
мини», на відміну від епіки, ліричний сюжет розгортається не як об’єктивний рух подій, а як 
рух свідомості, думки, тобто як «спомини».

Ключові слова: пам’ять, спогад, поетика, лірика, ліричний суб’єкт, реальний автор.

Постановка проблеми. В останнє десятиліття 
студіювання проблем пам’яті у її різних вимірах 
займають вагоме місце у гуманітаристиці, у тому 
числі й в літературознавстві. Для дослідників, як 
зазначив П’єр Нора, «пам’ять – це завжди актуаль-
ний феномен, хвилюючий зв’язок з вічним тепе-
рішнім» [11, с. 20]. Актуалізація проблеми пам’яті 
виходить далеко за межі «модних» дослідницьких 
тем, оскільки зумовлюється перетином у ній різ-
норідних інтересів – культурологічних, природ-
ничих, інформаційно-технічних тощо. Відомо, 
що жодна із наукових дисциплін сьогодні не може 
дати остаточного визначення феномена пам’яті – 
«пам’ять не можна пояснити» (В. Вулф). У творах 
художньої літератури пам’ять часто реалізується 
у жанрі спогаду. Це індивідуальна пам’ять або 
так звана жива пам’ять. «До спогаду апелюють 
із метою зцілення, звинувачення, захисту. Спогад 

став важливою складовою формування індиві-
дуальної та колективної ідентичності й стає аре-
ною як конфлікту, так й ідентифікації» [1, с. 24]. 
Поетика пам’яті у творах літератури досліджу-
ється насамперед на основі прозових жанрів, хоча 
«ніхто, власне, не заперечує потреби залучення 
до розгляду автобіографічної поеми та лірики» 
[5, с. 39]. Саме лірика видається нам сьогодні 
актуальним об’єктом студій пам’яті. Поетика 
індивідуальної пам’яті (пам’яті біографічної) 
чіткіше увиразнюється якраз у ліричних творах, 
оскільки емоційний тон у них «згущує» рецепцію 
згадуваного. Висловлене тут підтверджує цикл 
«Спомини» Івана Франка, що увійшов до збірки 
«Із днів журби» (1900). Поезії циклу конкрети-
зують широке меморіальне поле збірки. Автор 
ховається у них «у простори, що існують, так би 
мовити, поза часом, тобто у спомини» [14, с. 169]. 
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Уже в першому рядку поетичного циклу читаємо: 
«Я згадую минулеє життя…». Усі дванадцять 
поезій, які входять до «Споминів», – це різнорідні 
метаморфози індивідуальної пам’яті ліричного 
автора.

Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти 
поетики циклу «Спомини» І. Франка і загалом 
збірки «Із днів журби» незмінно перебувають 
у полі дослідницької уваги сучасних франкознав-
ців (М. Барабаш, Л. Бондар, М. Гірняк, В Корній-
чук, Л. Куца, Б. Тихолоз та інші). Спогади у ліриці, 
на відміну від прози, увиразнюються насамперед 
емоційним тоном, що постає не лише еквівалентом 
свідомості, але й способом художнього узагаль-
нення. Якщо у ліричних творах загалом емоцій-
ний тон увиразнює зміст ліричного зображення, 
то у спогадових ліричних творах його функція 
значно посилюється. Тобто у ліричних творах він 
постає ще щільнішою надемоцією, на яку пра-
цюють усі рівні їх поетики. Звідси у своїх мірку-
ваннях виходимо із досліджень теоретика лірики 
Б. Кормана та І. Франка. Важливо, що І. Франко 
у своїх статтях апелював до лексеми «емоційний 
тон» у значеннях «зміст», «настрій», «пафос», 
«саморух». Оскільки у статті розгляд ліричних 
спогадів подано крізь призму метаморфоз інди-
відуальної пам’яті, то використовуємо методоло-
гічні засади таких відомих дослідників проблем 
пам’яті/спогаду, як П’єр Нора, Аляйда Ассман, 
Гастон Башляр, Вальтер Беньямін та інших.

Мета статті – проаналізувати поетику відтво-
рення у поезіях, що увійшли до циклу «Спомини», 
змісту пам’яті як духовного простору реального 
автора і ліричного суб’єкта.

Виклад основного матеріалу. Поезії циклу 
«Спомини» вибудовуються на двох сюжет-
них лініях індивідуальної пам’яті: особистіс-
ній (інтимній) і соціальній. Спогади ліричного 
суб’єкта – це не «прискорене падіння у незво-
ротно мертве минуле» (П. Нора), а щось таке, що 
«не відцвітає»: «Все те не очима бачу, а в душі 
воно живе…» [12, т. 3, с. 46]1. Ліричний суб’єкт 
«Споминів» як досить різнобічна і водночас 
цілісна лірична свідомість формувався й еволю-
ціонував приблизно два десятки років до напи-
сання циклу. Світовідчуття, втілене в індивідуаль-
ному емоційному тоні, учені називали почуттям 
соціальності: «пафос гуманності, всепоглинаюче 
почуття любові – почуття не менш інтимне, ніж 
захоплення фарбами заходу сонця чи зачарування 
жіночою красою» [6, с. 265]. Не тільки спогади 

1 Далі у статті при посиланні на це видання вказуємо том  
і сторінку: [т. 3, с. 46].

про особисте, але й про минулі роки «фантас-
тичної мети», про прозаїчні реалії наповнюють 
цикл. Ліричний суб’єкт переживає факти мину-
лого життя з такою силою і з таким болем, як 
і скороминущість «моменту казочного». Звідси 
у «спогадовій» ліриці художньо відтворено «не 
таке життя, яким воно було, а життя, як про нього 
згадує той, хто його прожив. … Для автора, зану-
реного у спогади, головну роль відіграє аж ніяк 
не те, що він пережив, а плетіння його пригаду-
вання» [3, с. 133]. Тут наголошуємо на визначаль-
ній закономірності перетворення у поезіях циклу 
емпіричного начала у ліричне, тобто на суспільній 
активності ліричного суб’єкта. Як відомо, у реаль-
ного автора, тобто в І. Франка, вона була досить 
потужною. Складний душевний світ поета, його 
різнорідні та нелегкі стосунки із сучасниками – 
«блукав по сучасній чужині» – актуалізували пере-
жите. Заявлена ним у публікаціях програма «інте-
гральної», «всесторонньої праці», його вимога, 
що «треба всего, на всі боки, щоб ми справді 
росли органічно», потрапляла у несприятливий 
ґрунт. Націлений прагматично, І. Франко із гір-
котою констатував «глибокий розрив між інте-
ліґенцією й народом», спрямованість інтеліґен-
ції на «фіру книжок самих», «копицю брошур 
самих» і «теоретично виарґументоване україн-
ство» [13, c. 101–103]. Період кінця ХІХ століття 
у житті І. Франка дослідники окреслюють як роки 
травматичних досвідів і розчарувань, які відлуню-
ють і також у Франкових листах. Це так званий 
подійний час реального автора, на основі якого 
сформувався подійний час згадуваного у «Спо-
минах». Так, у 1895 році І. Франко жив «без надії 
на завтра» і мріями «вирватись з сеї точки». Факт, 
що літературою міг «займатися тільки прихап-
цем», був для поета майже трагічним: почувався, 
як «зерно під жорновим колесом» [т. 50, c. 51; 56]. 
Висловлене тут збігається із мотивним комп-
лексом «спогадової» лірики. Наприклад, у вірші 
«Заким умре ще в серці творча сила…» читаємо: 
«…Я раз іще б хотів простерти крила, / і побуять 
свобідно в вишині, / і оживить ті спомини… Вони 
живі донині в тій могилі, / я чую їх, як рвуть, як 
печуть…» [т. 3, с. 19–20]. В одному з листів він із 
сумом зізнавався, що часи, коли він «концентру-
вався в нутрі», пишучи твори, залишилися тільки 
в пам’яті. І тепер «так і блукаються по душі 
і напрошуються на світ Божий…» [т. 50, c. 74].

До «Споминів» увійшли три інтимні поезії: 
«Заким умре ще в серці творча сила…», «О, бо 
і я зазнав раз щось такого…», «Я побачив її…», 
які розглядаємо як продукт спогадів реального 
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автора. Дослідники простежують, що «це саме 
його (Франкові. – Л.К., О.К.) особисті пережи-
вання, пов’язані з давньою утратою такої далекої 
тепер коханої, у якій доволі виразно проступають 
риси Ольги Рошкевич» [4, c. 92]. Зміст поезії «О, 
бо і я зазнав раз щось такого…» розшифровує 
ліричний суб’єкт іншого твору – «Я побачив її…». 
Пам’ять суб’єкта поезій повертається тут у «про-
стір повного блаженства» [2, с. 31]. Його художнє 
буття окреслене двома часовими площинами – 
минулим і теперішнім.

Підкреслимо, що подійний час ліричного 
суб’єкта хронологічно віддалений від подійного 
часу реального автора, на що вказують згаду-
вані конкретні події і дати. Значно важче визна-
чити подійний час реального автора у поезії 
«П’ятнадцять літ минуло. По важкій…». Фран-
кознавці переконують, що це 1881 рік, коли поет 
зустрів «святу женщину», що стала «вічною 
загадкою любові» [4, c. 125]. Чуття «любові, свя-
того дива» могли виникнути «раз», як, наприклад, 
у поезії «О, бо і я зазнав раз щось такого…». Зга-
дуваний час, у який стався «момент казочний», 
може бути прихованим.

Франкознавці неодноразово констатували, 
що у ліриці І. Франка домінують нараційні еле-
менти з опозиціями минулого часу й сучасного. 
Звідси ліричний суб’єкт «ніби знаходиться вод-
ночас у двох субстанціях» [7, c. 253]. Додамо, що 
сприйняття минулого дослідники пам’яті трак-
тують як таке, що змінюється зі змінами у житті: 
«Сучасність диригує минулим, як оркестром. 
Вона вимагає саме цих тонів, а не інших. Отже, 
минуле з’являється то надовго, то на мить. То воно 
звучить, то замовкає. В сучасному задіяна тільки 
та частина минулого, яка покликана освітити чи 
затінити його» [Див.: 1, с. 26]. У циклі І. Франка 
сучасне (або основний час) акцентується здебіль-
шого його нижньою межею, позначеною прислів-
ником «досі». Це означає, що до цього «досі» пере-
жите «тоді» жило у пам’яті й мучило ліричного 
суб’єкта (і реального Франка). Наприклад, у поезії 
«Я не скінчу тебе, моя убога пісне…» (завершує 
цикл «Спомини») він «досі» перебуває у часі «всіх 
радощів шаленого кохання». Душа ліричного 
суб’єкта «досі» живе «пестощами короткими» 
і одночасно «терпить» у теперішньому подійному 
часі – уже часі осені («мов дерево серед степу 
безлисте / в осінній бурі б’ється і скрипить…») 
та зими («…холодом прибита, мов ластівка у річці 
зиму спить»). Нагадаємо, що у поезії «З усіх 
солодких, любих слів…» (що належить до попере-
днього поетичного циклу) інваріантний подійний 

час уже в далекому минулому («Минуло много-
много літ…»), але любовні радощі не затерлися 
у пам’яті – вони переживаються і «досі» (ця лек-
сема повторюється чотири рази).

Подійний час ліричного суб’єкта можуть фор-
мувати однорідні подійні періоди, що набува-
ють, як, наприклад, у поезії «Я згадую минулеє 
життя…», градаційної форми. Перший період тут 
всеохопний – «минулеє життя». У ньому лірич-
ний суб’єкт самоспоглядає свій внутрішній стан, 
своє «чуття» – «не був… щасливий». Наступний 
подійний період постає уточненням першого, але 
вже з підкресленим часовим відтінком («ніколи»). 
Власне, подійний час тут виражений чіткіше: 
якщо у першому «чуття», то тут уже події, увираз-
нені дієслівним рядом (його вогник «не згасав», 
«не бухав», «димився»). Третій подійно-часовий 
період найбільш згущено висвітлює «минулеє 
життя». Те, що пережито, позначене інтенсивні-
шим часовим знаком – «ненастанно». Ряд подій 
(«багато праці», «тяг чужого скарбу повні міхи», 
«огник… більш димився») завершується конста-
тацією недоцільності боротьби у минулому («стяг 
мій з вітром бився») і відвертістю зізнання у силь-
ній позиції вірша – «я не нажився».

Настрої ліричного суб’єкта циклу «Спомини» 
формують два тематичні комплекси, які конкре-
тизують основний емоційний тон його спогадів. 
Перший («нова інтимність») виповнює лірич-
ного суб’єкта із суспільно-екзистенційним зміс-
том. В. Корнійчук зауважував, що перед ліричним 
суб’єктом, а зрештою й самим автором, вперше 
«так гостро постали проблеми сумніву, зневіри, 
розчарування в давніх ідеалах» [8, c. 296], особ-
ливо в інтеліґенції. Це підтверджував І. Франко 
у листі до М. Павлика (1898): «…Дивуюся безодні 
дурноти і злості, що нагромадилася в душах наших 
проводирів та булькоче в ґазетах. Їй-богу, покарав 
нас Бог, що змусив бути членами народу, котрий 
по 1000-літній історії не міг здобутися на іншу 
інтеліґенцію» [т. 50, c. 106]. Суттєвими для харак-
теристики суб’єкта із суспільно-екзистенційним 
змістом вважаємо міркування Т. Мейзерської про 
мотив жертовності як визначальний у творчості 
І. Франка. Цей мотив трансформується у «вічно 
живу» тему, що розгалужувалася і, переходячи із 
твору у твір, сформувала густу сітку метафорич-
них образів. Тему жертовності, пише Т. Мейзер-
ська, «слід розглядати як одну з найбільш органіч-
них і найбільш болючих тем творчості поета, що 
так чи інакше в усі часи наскрізно пронизує її» 
[9, c. 107]. Згущення мотивів служіння, «рабства на 
цій землі» вона простежує у творах різних періодів 
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аж до поеми «Мойсей», яка стала їх «найтрагіч-
нішим вибухом». Власне ця тема творить у циклі 
«Спомини» екзистенційний фон – простір спо-
гаду. Цей простір наповнюють насамперед «все-
поглинаючі почуття любові, самоти і туги… Туга 
виникає від неможливості остаточного виконання 
обов’язку, «Господевої волі», від сліпоти і глухоти 
оточення, яке не бачить і не чує вищого смислу» 
[9, c. 112–113]. Суспільно-екзистенційний тематич-
ний комплекс «Споминів» підсилює гостроту пере-
живань «минулого життя»: «турботи», «скрута», 
«могила», «зневіра», «боротьба», «бій», «давні іде-
али», «мізерне кодло», «самота», «сум», «болюча 
рана», «докір», «горе», «жаль», «вага хреста», 
«темнота», «змагання», «варварство», «слаба 
душа». Слова і словосполуки цього комплексу не 
дисонують із наступним (тобто, власне, інтимним), 
а, навпаки, тісно єднаються із ним.

«Болюща» пам’ять наповнює вірш «В село 
ходив. Душа щемить і досі…». Зізнавшись, що 
це «ходіння в село» постійно роз’ятрувало його 
пам’ять, подразнювало «розріз» у його душі, 
ліричний суб’єкт із самоіронією ревізує власні 
наївні наміри служити народові «до скону». Він 
ніби відходить від себе самого, стає збоку, його 
свідомість трансформується у франкізм як сві-
домість ліричного суб’єкта вищого рівня: «Вви-
жається в уяві стать дитини, / що море черпа 
ложкою». І тут же його «нутро», хоча і не без 
«самоіронії», «закричало»: «Се ти, … смішний 
герою, / сей океан кривд, горя, темноти / рад 
вичерпати ложкою дрібною!» [т. 3, c. 24]. Такий 
емоційний тон спонукає читача здогадуватись, що 
рішучий намір втечі («В пустиню, в поле, в ліс!») 
буде досить короткочасним.

Загалом поезії циклу «Спомини» (найперше 
«Ось панський двір! На згір’ї край села…», «Роз-
мова в лісі», «Я побачив її…») формують напру-
жену соціально-психологічну студію. У першій 
з них – спогад про графський двір. Пейзажна кар-
тина штрихується таким способом, ніби постає не 
у пам’яті ліричного суб’єкта, а існує об’єктивно 
і тепер, як у прозі. Вже у третій строфі спогад 
суб’єкта проникає вглиб «двора». Наступні сьома-
десята терцини вірша – це сфера персонажа лірич-
ного твору, тобто «двору». Його фразеологічний 
кут зору провокує цілком інший, ніж у попере-
дньому вірші, настроєвий тон розповідача, який 
увиразнюють такі словосполуки, як, наприклад, 
доріжка в’ється «білим гадом», двір дивиться 
«поглядом скляним». Цей панський двір, персоні-
фікуючись, «кричить» до сільських хат, не сором-
лячись власної хамовитості: «Ти дич! Ти варвар-

ство! Ти під’яремних / волів житло…». Тут знову 
ж таки маємо персоніфікований односторонній 
монолог «двору», бо «сільські хатчини» і справді 
не сміють «дихнуть» і не перестають «дрожать».

Вірші «Розмова в лісі» і «Я побачив її…» кон-
кретизують основний емоційний тон циклу «Спо-
мини». Специфічною рисою «Розмови в лісі» 
є драматичність. Літературознавці називають 
такі вірші сценами-діалогами. Доцільність саме 
такого жанрового означення підтверджує заголо-
вок. Поєднання тут лірики і драматургії робить 
сюжет особливо концентрованим.

Суб’єкти двостороннього діалогу чітко окрес-
люються у зоровому плані (так званий «зазем-
лений» діалог). Розповідача у «Розмова у лісі» 
найперше цікавить проблема соціальної зумовле-
ності вчинків Злісного, його моральності. Кожне 
запитання програмує відповідь, спрямовану на 
конкретну особистісну характеристику Злісного, 
зокрема, на ставлення цього персонажа до соці-
ально-суспільного середовища. Провоковані 
ліричним розповідачем відповіді розкривають 
складний душевний конфлікт персонажа лірики, 
який найтонше виражений дієсловом «мус». 
Мовлення його відзначається пластикою побуто-
вої деталі, яка розкриваючи у Злісному самоцін-
ність особистості. Можемо говорити про нього 
як тип українського народного характеру, який 
відображає особливості його мислення, емоцій-
ного складу, душевних реакцій. Образ Злісного 
постає основою, на якій ґрунтувалися риси «спо-
гадових» персонажів вірша «В село ходив. Душа 
щемить і досі…». Крізь призму цього узагаль-
неного образу подається сприйняття «францу-
женки». У його врівноваженому характері прояв-
ляються несподівані емоційні можливості. Саме 
він своїм експресивно напруженим мовленням 
вносить у сюжет інтригуючий елемент. Злісний 
повідомляє, що у графському дворі поселилася 
якась дивна істота. Ось як він рецептує зовніш-
ність француженки: «Якесь таке, ні птах, ні риба, 
ні жона, / ні панна…». Її французьку мову Злісний 
порівнює із пташиним криком: «…Мов та синиця 
цвенькає, пищить, вищить…». Манери чужинки 
видаються дивними у порівнянні з поведінкою 
місцевих жінок: «…В долоні плеще, всюди скаче, 
бігає, / всьому дивується… двір, гумно і сад, / 
шпихлір, і корчму, й тік – все чисто навідить, / уся-
кого зачепить, всім цікавиться… / Їй як що стрі-
лить в голову, то й діло тут» [т. 3, c. 29–30].

Дивакуватою видається Злісному сама 
постать француженки: «Мале таке і утле – взяв 
би, бачиться, / в долоню й другою долонею  
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прикрив…». Така майже фантастична особа 
мусила б зацікавити розповідача, але він згірд-
ливо відмовляється від знайомства з нею. Можна 
констатувати подвійне сприйняття француженки 
у циклі «Спомини» – з боку персонажа (Зліс-
ного) і розповідача. Розповідач представляє новий 
тип рецепції француженки – як Чужого, коли 
формувався якісно вищий рівень імагологічної 
парадигми – центр уваги перемістився із царини 
етнографії на царину етнокультурну й етнопси-
хологічну, у якій вагоме місце зайняв феномен 
національного характеру. Ідеться якраз про заро-
дження модерністських тенденцій вираження 
глибинних сутностей людини «у співвідношен-
нях з одвічними первнями буття», «містифікації 
Чужого, що постає як щось непроникне і незбаг-
ненне…» [10, c. 102]. Розповідача, як простежу-
ємо у тексті поезії, поки що зацікавлює єдиний 
факт: «І хто ж вона, чого сюди приїхала?». Можна 
припускати, що поверхове зацікавлення францу-
женкою спричинене глибшим його зацікавлен-
ням іншим персонажем – графом. Адже «гніздо 
культури», яке уособлює граф, продовжує «ссати» 
соки села, хоча «світ змінився». Все-таки запи-
тання розповідача запрограмоване одночасно на 
соціальне з’ясування біографії та характеру цієї 
дивної особи, яка надовго залишилася в пам’яті. 
Тоді Злісний відповідав, що граф у листі повідо-
мив: «недужа, хоче тут освіжитись». Для читача 
уже очевидно, що розповідач і француженка спо-
ріднені у своєму вимушеному бажанні «освіжи-
тись», хоча передумови такої потреби різні. Так, 
перший «тікав у ліс», щоб позбутись відчуття 
причетності до людських бід (про це заявляв 
ліричний суб’єкт у «Найгірше я людей боявсь 
тоді…»). Важливо, що франкознавці досить пере-
конливо аргументують часові параметри перебу-
вання І. Франка у селі. Аналізуючи вірші циклу 
«Спомини», як «щоденник Франкової душі», вони 
висновують, що дія ліричної драми (саме так 
обґрунтовано жанрову специфіку циклу) відбува-
лася у 1881 р. Так, в одній зі статей читаємо, що 
після приїзду І. Франка в цьому році у Нагуєвичі 
(туди його «пригнала» нужда) «Франко захво-
рів на тиф і не був здатний до важкої селянської 
праці, очевидно, що мандрував – спочатку «в село 
ходив», після чого душа мусила довго щеміти 
від побачених картин сільської «ідилії»; потім до 
панського двору…, далі вітався з вірним другом, 
повірником найкращих дум – гаєм, де зустрівся 
зі Злісним, який сповістив його про появу (про-
яву?) в панському дворі «французької помани» 
[4, c. 124–125]. Приїзд француженки залиша-

ється для оточуючих таємницею, оскільки навіть 
Злісний не може повірити графові: «Та де б тобі 
недужа! То живе срібло!» [т. 3, c. 29].

У наступному вірші «Споминів» знову ж 
таки згадується зустріч із француженкою майже 
в антисалонній манері: «Я побачив її – не в зеле-
нім садку, / не в салонах шумних, не в ряснім цвіт-
нику, / не в товаристві дам, і панів, і музик – / серед 
баб і сіпак я почув її крик» [т. 3, c. 30]. Цікаво про-
стежити, як суб’єкти в поезіях «З усіх солодких, 
любих слів…» (цикл «Із днів журби») та у «Я поба-
чив її…» (цикл «Спомини») творять антитетич-
ний тематичний комплекс, що є промовистим для 
характеристики поетики збірки «Із днів журби» 
як ліричної системи. У першій із них пам’ять 
«констатує» лише два короткі штрихи обличчя 
героїні («рум’янець» і «рожеві уста»). У другій 
з названих поезій подібні деталі уже недостатні. 
У пам’яті розповідача зринає цілісна «її» постать: 
«…Мов бомба, з двора якась дама летить / в ясній 
сукні, в руці парасольку держить, / по-сільському 
в дві коси волосся сплела, / але треном від сукні 
подвір’я мела» [т. 3, c. 30]. Ліричний суб’єкт пое-
зії «З усіх солодких, любих слів…» згадує кохану 
серед «широкого і шумного гуртка», бачить в уяві 
стіл, за яким «розмова йшла веселая». У поезії 
«Я побачив її…» «спомин» спонукає відтворити 
досить непривабливу картину, коли у двір «ціла 
купа жінок по корови прийшла». У першій лірич-
ний суб’єкт розкодовує стан свого «я» за допомо-
гою спогаду про давно мовлене «солодке, любе 
слово», яке в його уяві гармонізує зовнішню 
і внутрішню красу героїні («ти»). У другій він 
відвертий у відтворенні декількох пластів антиса-
лонних слів і словосполук: спочатку це «її» крик, 
потім «крик, гармидер і шум»; «польові цабанять, 
в батька-матір кленуть»; дівчата «плачуть…і кле-
нуть і кричать».

Взаємини між ліричними суб’єктами у названих 
двох поезіях є знаковими для поетологічної сфери 
усієї збірки «Із днів журби». У поезії «З усіх солод-
ких, любих слів…» розкрито суть непроминальних 
очікувань у слові «Слухай!». У поезії циклу «Спо-
мини» («Я побачив її …») заявлено значно від-
вертішу оцінно-емоційну позицію: «Та вже серце 
моє полонила на все». Тут варто констатувати про 
нові ціннісні критерії, за якими перевага віддається 
«Не-своєму» і коли авторська свідомість виводить 
цього «Не-свого» на стик національних, культуро-
логічних, політичних проблем.

Коли характеризувати композиційний хід «спо-
минів» у вірші «Я побачив її…», то варто акцен-
тувати насамперед на драматичному конфлікті 
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у ньому. Ми ж розглядаємо ліричний твір, у якому 
драматичне начало не є домінуючим, а виконує 
лише службову функцію. Весь зміст цього вірша – 
це сфера спогаду суб’єкта, який знаходиться між 
читачем і зафіксованим у пам’яті й художньо осво-
єним світом. На відміну від епічного твору, розви-
ток дії тут відбувається не як об’єктивний само-
рух подій, що реалізується в часопросторі, а як 
рух думки, тобто як «спомин». Оцінку ліричного 
суб’єкта, у свідомості якого зосереджений зміст 
твору, його сприйняття згадуваної події заявлено 
в останньому рядку: «Та вже серце моє полонила 
на все». Коли розглядати його крізь призму імаго-
логічного інтересу, то Свій («я») і Чужий (фран-
цуженка) не опозиціонують одне одному – Чужий 
постає як спосіб присутності Свого у світі, тобто 
вони існують у творі як взаємопроникні світи. 
Прямооцінного кута зору не позбавлена і основна 
частина поезії. Думка суб’єкта-розповідача у цій 
частині співпадає із мисленням героїні. Суб’єктна 
організація тексту характеризується насамперед 
тим, що розповідач не пасивно відтворює настрої 
героїні. Він схвалює її позицію, що недвозначно 
підтверджує агресивно забарвлена лексика шос-
тої строфи, яка характеризує польових: «…Ті ж, 
неначе вовки, що від стерва їх гнать, / знай, гар-
чать…» [т. 3, c. 31]. Коли француженка вигукує: 
«Але ж це підло!» чи «Але як? Бити жінок!», то 
її висловлювання постає одночасно як оцінка 
згадуваної ситуації з боку суб’єкта-розповідача. 
Обурення француженки – прямооцінний кут 
зору – в основній частині поезії сягає значно шир-
ших, уже етнопросторових масштабів: «Ах, який 
народ, Господи! Це нестерпно! А вони все терп-
лять, вони коряться…». Це підтверджує уже вжи-
вана дієслівна лексема «терплять», яка у контексті 
вірша «П’ятнадцять літ минуло. …» найадекват-
ніше передає прямооцінний кут зору розповідача 
(«…Ті, що терплять, варт того, щоб страждали»).

У композиційній структурі поезії «Я побачив 
її …», зокрема, у прикінцевій позиції, уже злива-
ються дві зони – зона Свого (ліричного суб’єкта) 
і зона Чужого (француженки). Таким способом 
простежуємо сукупність можливих кутів зору 
кожного суб’єкта поезії. Структуралізація світу 
на Свій і Чужий простір тут уже стирається. Якщо 
уявлення про чужу культуру традиційно базується 
на власній культурі, яка виконує у цих уявленнях 
одночасно роль центрального чинника і визна-
чальної моделі, то у поезії І. Франка навпаки: 
Чужий (француженка) привносить у простір 
Свого (ліричного суб’єкта) риси власної націо-
нально-культурної ідентичності як бажаної для 
нього моделі.

Висновки. Ліричний суб’єкт І. Франка як гені-
ального поета не постає в окремій поезії, а охоп-
лює цикл, збірку і ліричну систему загалом. Він 
втілює цілісну гаму настроїв і переживань автора 
як «цілого чоловіка», витриману в основному емо-
ційному тоні. Звернення до «спогадової» цикліч-
ності засвідчило тенденцію реального автора до 
збереження цілісності образу суб’єкта у ліричних 
«споминах» і переживаннях. Поетичний цикл 
«Спомини» і сьогодні постає однією з най-
більш інтригуючих сторінок у ліричній біографії 
І. Франка. У ньому художньо трансформовано два 
протилежні досвіди поета – соціальний та інтим-
ний, які залишили травмуючий слід у пам’яті. Уза-
гальнення поетологічно-тематичних часопросто-
рів – суспільно-екзистенційного («давні ідеали») 
та власне інтимного («любі хвилі») – увиразнює 
«спогадовий» характер циклу. Художній синтез 
ліричних спогадів про «моменти казочні» і при-
таманне авторові гуманне «чуття» соціальності як 
нової в тогочасній українській літературі «інтим-
ності» представляють у «Споминах» новий «духо-
вий тип» ліричного суб’єкта, який «забальзамував» 
пам’ять про минуле заради зцілення у майбутньому.
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Kutsa L. P., Kutsa O. P. LITERARY TRANSFORMATIONS IN SPACES  
OF INDIVIDUAL MEMORY IN IVAN FRANKO’S POETIC SERIES “MEMORIES”

The article summarizes the results of poetic consideration of twelve poems by Ivan Franko, which were 
included in the series “Memories” (collection “From the Days of Sorrow”). The analysis is made through 
the prism of the category of individual memory, given that scholars classify the poetry of the cycle as a “product” 
of memories. Since memory and poetry have invariably connected with each other, the consideration of the series 
under the eloquent title “Memories” seems expedient and promising. Lyrical memories as metamorphoses 
of individual memory are located on three intersecting lines: memories-as-burden (“tear, burn”), memories-
as-love (“holy miracle”), memories-as-struggle (“useless work”).

The article focuses on the narrative means of expressing the oppositions of the present and past tense, external 
and internal spaces (soul), which is the plot basis of memories. It is observed that the lower chronological limit 
of the lyrical subject’s existence is expressed by the adverb “still”. The focus is on the mysterious love story, 
which to this day has not received reliable coverage in the science of literature. The poems “Conversation 
in the Forest” and “I Saw Her…” are considered in more detail; the poetics of the creation of the image 
of the Zlisnyy, which is related to the lyrical characters of the most “memorable” poem “I went to the village. 
The soul is still pounding…”. A new type of reception of the Frenchwoman is analyzed, which is the highest 
level of the imagological paradigm in Ukrainian poetry. To clarify the poetic characteristics of the series 
“Memories”, the statements of memory in the poems “I saw her…” and “Of all the sweet, beloved words…” 
are compared. It is concluded that in the poems of the series “Memories”, in contrast to the epic, the lyrical 
plot unfolds not as an objective movement of events, but as a movement of consciousness, thought, that is, as 
“memories”.

Key words: memory, recollection, poetics, lyrics, lyrical subject, real author.
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ФОРМОЗМІСТОВІ ЧИННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ  
ВІЛЬНОВІРШОВОЇ БАЛАДИ

Чинником творення ліро-епічної тональності верлібрового твору постає своєрідна рит-
момелодика мовлення, яка часто сягає своїм корінням фольклорних джерел і реалізується 
у різних версифікаційних системах, котрі часто суміщаються в одному творі. Зокрема, вжи-
вання специфічної поетичної лексики, словоформ, синтаксичних конструкцій, добір віршового 
розміру дозволяють авторам передати плинність, асоціативність думки і водночас надати 
творові «баладного» емоційного наснаження.

Оскільки, за Ґете, балада стоїть на перехресті всіх трьох родів літератури, то вона 
є відкритим твором, здатним сприймати та перетворювати мотиви, алюзії, ремінісценції 
з інших культур і літератур. Приміром, завдяки архетипам (квітка, сонце, дорога, дитина, 
дім, птах тощо) у творах І. Драча, які стали класичними взірцями саме верлібрової балади, 
читач може простежити їхній сюжет, який розвивається паралельно у площинах зовніш-
нього довкілля та внутрішнього світу ліричних персонажів. Багатогранність символічних 
образів у баладному доробку Драча пояснюється значним інтеркультурним наповненням, що 
дає змогу реципієнтові інтерпретувати їх на базі власного естетичного досвіду.

У цьому річищі досліджено й формозміст верлібрових балад інших українських поетів 
(Віра Вовк, В. Голобородько, О. Лупій, І. Ольшевський). Відтак установлено, що засадничим 
формозмістовим елементом переважної кількості балад усіх зазначених авторів є очуднення 
(показ предмета чи явища як побаченого вперше), іншими словами – цілеспрямоване увираз-
нення художнього образу в силовому полі незвичайних асоціацій;.

Показано, що українська верліброва балада кінця ХХ – початку ХХІ століття практично 
не знає «камерності». Хронотопом її є широкий простір, на який часом перетворюється 
навіть інтер’єр, а буття «зараз-і-тут», ознаменоване моментом мовлення персонажа, роз-
микається в архетипну єдність трьох часових вимірів.

Ключові слова: українська поезія ХХ–ХХІ століття, балада, верлібр, жанр, образ, форма, 
зміст.

Постановка проблеми. В українській літе-
ратурі балада еволюціонувала від танцювально-
хорової пісні з чіткою композицією до невеликого 
сюжетного твору, заснованого на незвичайній при-
годі. З середини ХІХ століття під словом «балада» 
почали об’єднувати твори, тематика яких вклю-
чала міфи та перекази народної усної літератури; 
тому часом їх ототожнювали з думами. Невдовзі 
втратилося й відчуття імітації фольклору та еле-
менти фантастики, після чого балада стала різно-
видом фабульної поезії [див. 19, с. 242].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У поезії ХХ століття цей жанр зазнає істотних 
змін у віршовій архітектоніці, побудові фабули, 
однак сталою його ознакою залишається внутріш-
ній драматизм. Настроєвість помітно переважає 
над подієвістю, однак не заперечує її, переводячи 
у внутрішній, світоглядний вимір; це явище Люд-
мила Тарнашинська справедливо називає «втечею 
у жанр» [див. 17, с. 321].

Зазвичай сучасні науковці роблять акцент на 
вивченні творів баладного жанру у доробку окре-
мих авторів. Так, дослідниця балад П. Скунця 
Валентина Біляцька наголошує, що однією з їхніх 
ключових рис є відсутність метаморфічних пере-
творень, «переважає реалістичність як ознака 
баладної епіки і знаходить вияв у безпосередній 
співвідносності художніх малюнків із живою, 
конкретною дійсністю» [1, с. 44], попри карпат-
ський хронотоп творів, котрий актуалізує гори-
зонт очікування містичної оповіді.

Марія Мазепа, студіюючи вірші В. Лучука, що 
їм сам автор давав заголовки на взірець «Балада 
про…», зауважує, що насправді не всі з них 
є баладами у канонічному розумінні, і стверджує: 
приміром, «Балада простягнутих рук» – близька 
до «кордоцентричної поезії Василя Симоненка», 
«Балада початку» – модифікація панегірика, 
«Монотонно про монтера» – пародія на баладу, 
«Жива вода» – вірш-алегорія [10, с. 204–205]. 
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Але, беручи до уваги суто сюжетні деталі, варто 
констатувати, що навіть «експериментальні», за 
висловом дослідниці, балади – це також балади, 
хоча й видозмінені.

Постає також нестандартний для українського 
літературознавства жанровий маркер – «рок-
балада». У захищеній 2019 року кандидатській 
дисертації Ірина Вавшко визначає головними 
її складниками «вступний розділ», «строфу» 
та «бридж» [2, c. 3]. У цій тріаді перші два ком-
поненти корелюються з суто музичним наповне-
нням (у цьому контексті «бридж» – це семантично 
відповідна строфі музична імпровізація: соло на 
гітарі, скрипці, ударних тощо. 2, с. 103), а дру-
гий – і з текстовим також. Аналізуючи «строфу» 
у тексті англомовної рок-балади, дослідниця спо-
стерігає «порушення періодичної ритміки вірша, 
часто відсутність або недосконале римування… 
Вербальний ряд сприймається як звичайна проза 
через різну кількість складів» [2, с. 95], і це дає 
нам підстави говорити про «верлібризацію» 
баладного жанру.

Так, виникнення версифікаційних різнови-
дів балади – явище закономірне. Баладна жан-
рова матриця динамічна й відкрита. На думку 
Оксани Єременко, вона залежить від характеру 
конфлікту, покладеного в основу сюжету, часу 
написання твору, авторської індивідуальності 
[6, с. 6–7] та добору віршової системи задля 
якнайповнішої реалізації творчого задуму. Право 
на сюжетотворення визнається лише за кількома 
поетичними жанрами – зокрема за баладою 
та віршованою новелою [11, с. 228]. А наявність 
у баладі рефрену, який привносить у твір риси 
рефлексії, сугестії та суб’єктивної оцінки, без 
сумніву, підкреслює її ліризм.

Формулювання цілей статті. Попри будь-
які, часом навіть радикальні зміни у становленні 
балади як літературного жанру, всі її композиційні 
та сюжетотворчі особливості наявні у її вільновір-
шовому різновиді. Тому мета цієї роботи – осмис-
лити формозмістові характеристики української 
верлібрової балади кінця ХХ – початку ХХІ сто-
ліття та з’ясувати, як саме вільна форма сприяє 
актуалізації настроєвого першоелемента, харак-
терного для балади у момент її виникнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Безсумнівна першість у становленні балади нового 
типу, де концептуальним формотворчим чинником 
є верлібр, а сюжетотворчим – інтеркультурність, 
належить І. Драчеві та його творам «Балада про 
соняшник», «Балада про дядька Гордія», «Балада 
золотої цибулі», «Балада про скипень» тощо.

Музичність П. Тичини, діяльний творчий 
гуманізм М. Рильського, філігранна робота зі 
словом М. Йогансена, натурфілософський неспо-
кій Б.-І. Антонича, непогамовна метафоричність 
А. Вознесенського, всеохопність людської постаті 
В. Вітмена, неоромантичний космізм П. Неруди 
та Ф. Гарсія Лорки [18, с. 30–31], розмовна пое-
тична тональність Р. Тагора – усі ці елементи, які 
синтезуються у вільновіршових баладах І. Драча, 
можна поєднати спільним знаменником «інтер-
культурність» [13, с. 214]. Митець не лише вво-
дить в оповідь лейтмотиви творчості згаданих 
літераторів, показуючи їх крізь призму власного 
світогляду, а й перетворює знакові письменницькі 
імена на символічні коди розвитку культури.

Злиття ліричного героя з природою як рушійна 
сила культуротворення за один зі своїх вимірів має 
метаморфозу. І. Драч по-своєму інтерпретує цей 
мотив у хрестоматійній «Баладі про соняшник»:

В соняшника були руки і ноги,
Було тіло шорстке і зелене.
Він бігав наввипередки з вітром…
І раптом побачив сонце…
І застиг він на роки і на століття
В золотому німому захопленні [5, с. 33].

Якщо сонце – одвічний символ тепла, чистоти, 
життя – стає алегорією поезії, то заглиблений 
корінням у землю соняшник, який тягнеться голів-
кою до сонця й нагадує сонце формою та кольо-
ром, досить точно передає думку автора: поет має 
прагнути високості в поезії, при цьому «закорі-
нюючись» у рідний ґрунт, у національну культуру 
[13, с. 213].

Відтак соняшник стає символом найвищого 
ступеня перевтілень людської істоти, і цим І. Драч 
переконує (на противагу І. Нечуєві-Левицькому), 
що метаморфоза людини відбувається не лише 
внаслідок нещасливої події [див. 14, с. 119–120].

За образним висловом М. Жулинського, «на 
поетичному прапорі Івана Драча яскраво палах-
котіло сліпучосонячне «Метафора» [див. 5, с. 21]. 
Естетичний її зміст у баладах поета ґрунтується 
на загадковості показуваного предмета, а внаслі-
док цього – на створенні асоціативних рядів, у які 
також входять інтеркультурні мотиви.

З «Соняшника…», а надалі й з інших творів 
І. Драча у всій багатогранності постає хронотоп 
Дому. Символічне значення цього образу на тлі 
горизонту «баладного» очікування ґрунтується на 
уявленні про дім як оберіг, «замкнений священ-
ний простір», місце, де людина може сховатися 
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від негараздів [див. 7, с. 179–180; 8, с. 331–333; 
13, с. 214].

Нагнітання емоційної напруженості, власти-
вої ліро-епічному сюжетові, відбувається тоді, 
коли персонаж або оповідач ідентифікує себе 
з домом та речами довкола. Таким чином ста-
новлення образу дому показано в «Баладі про 
дядька Гордія». Інтер’єр хати показано в імпре-
сіоністично-орнаментальній манері, ідентичній 
новелам Марка Черемшини (наприклад, «Свя-
тий Миколай у гарті»), а вільновіршова форма 
надає розповіді рис стефаниківського експресі-
онізму:

Поруч з темінню став на порозі,
І світла пучок веде мене в хату…

Архетипна бінарна опозиція темінь / світло 
увиразнюється деталлю «чорний містичний цап», 
безпосередньо пов’язаною з поняттям жертво-
принесення [20, с. 180]. Забиття цапа – симво-
лічний код помсти безіменному «щось» за дочку, 
яка «спить… розкинувши зморені руки до Казах-
стану» (як і вітменівська «всеохопна людина»);  
за дружину, яка

…пішла
На цвинтар, на місячні перехрестя,
Підковані гомоном малахітових крапель.

Тому показовим у культурологічному сенсі 
вбачається ім’я героя – Гордій: заколовши тва-
рину, він «розрубує вузол» нерозв’язних проблем 
[13, с. 215]. Хронотоп хати розмикається в неозо-
рий простір:

Йдеш так до правди, до суті життя,
Обплетений кілометрами філософій,
Райдугами симфоній і місячних інтегралів.
Іноді тільки буваєш на відстані Серця
Від тієї, єдино озонної Правди [5, с. 74–75].

Значний інтеркультурний потенціал закла-
дено у вільновіршових баладах, підтекстом яких 
є розкриття «секретів поетичної творчості». 
Воно подається через зіставлення світу природи 
й людини, праці літератора та критика.

Одним із концептуальних зразків розроблення 
зазначеної теми в ліро-епіці І. Драча є «Балада 
про скипень» (скипнем у народі називають силь-
ний мороз, від якого «аж скипається біле молоко 
снігу»). Для ліричного героя подібне природне 
явище асоціюється з неоднозначними критич-
ними оцінками мистецьких творів:

Так тоді молотили мою житню душу
Критичними ціпами завзяті молотники –
Ціпилина кислицева, а ув’язь залізна [5, с. 104].

Однак тенденційна критика стимулює поета до 
образотворення – адже він «вперше побачив райдугу 
зимою», а з етимологічної гри слова «рай – дуга» 
постав новий сцієнтично орієнтований символ: 
«вольтова семибарвна дуга – дуга раю». В цьому 
ліричний герой вбачає діалектичну двоїстість як 
морозу-скипня, так і «критичного ціпа» [13, с. 217].

Ліро-епічний лад значною мірою поступається 
ліричному у поезії О. Лупія «Балада про калину», 
присвяченій І. Драчеві:

В якім селі на Україні нема калини!
Весела хата, красна дівчина,
Коли у дворі калина.
Вона пам’ятає першу людину,
Вона дала їй сопілку
І побачила, як зраділа людина,
Коли заспівала
Першу свою пісню… [9, с. 37].

Окрім заголовка, текст твору на перший погляд 
не містить баладного елемента, вираженого пере-
дусім у розповіді про незвичайну подію. Натомість 
калина як правічний символ України, зокрема тра-
диційне її ототожнення з дівчиною (О. Потебня), 
а також її «пам’ять про першу людину» уводять 
як приховані метафори цілу низку фольклорних 
ремінісценцій – легенд, казок, пісень, пов’язаних 
із калиною. Вони й творять баладну інтонацію:

Калинова сопілка,
Біленька цівка,
Клади на вуста –
Заспіває, серце розкрає.
І почуєш правду
Про себе і друзів своїх…

Ліризації піддається й традиційна для жанру 
метаморфоза:

… А восени,
Коли на дереві нема ягід,
Стоїть калина,
Мов з порожніми долонями.
І лиш тоді я бачу,
Як хоче вона стати молодою [9, с. 37].

У сучасній українській баладі, крім віднов-
лення синкретизму ліро-епічного та ліричного 
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жанрових елементів, відроджується її «танцю-
вальний» формотворчий складник, утрачений ще 
в добу романтизму [11, с. 231]. Щоправда, цей 
мотив часто суперечить змістові твору, наприклад 
у верлібрі В. Голобородька, який так і назива-
ється – «Балада»:

Ой гоп-гопака,
та умерла донечка мала,
а уже ж і сміялася,
і рученята простягала, як покличеш,
і казала «мамо»…
а от, ти скажи, умерла.

Від початку до кінця поезія прочитується як 
низка суперечностей: танцювальний за тональ-
ністю зачин «ой гоп-гопака» передує розповіді 
про смерть маленької дівчинки; мати, яка мала б 
найбільше побиватися за дочкою, навпаки, якось 
навіть спокійно говорить чоловікові:

– Старий, ну чого ти плачеш, побиваєшся –
іще ж будуть у нас діти…

Водночас визначник «балада», складниками 
жанрової пам’яті якої є, по-перше, музична ком-
понента, а по-друге, розповідь про незвичайну, 
часто трагічну подію, поєднує у творі Голобо-
родька обидва елементи. Відтак розв’язка оповіді, 
за формою фольклорна (з тим самим танцюваль-
ним рефреном), за суттю вже зовсім не баладна – 
вигнання з дому матері:

Іди, мати,
з нашої хати,
раз ти така,
та ой-гоп-гопака [4, с. 36].

Специфічною інтерпретацією жанру є вірш 
того самого автора «Кажу вам таку собі баладу». 
Заголовок знаменує декілька змістових мікро-
рівнів оповіді – у ньому слова «кажу вам» перед-
бачають звернення до читачів, традиційне також 
для казки, а «така собі» – знак іронічного витлу-
мачення мовцем свого оповідання як балади. 
Сюжетна основа твору кодується в «любовній 
історії» неживих предметів:

У криниці жив глечик / закоханий у воду
ненавидів уста / які воду цілували
ненавидів руки / які інтимність порушували
лякався як забирали воду / з його обіймів… 

[4, с. 153].

Глечик і вода є промовистими символами без-
надійно закоханих (зокрема, деталь «глечик» 
відсилає до суфійського символу «глини, на яку 
перетворюється людина по смерті») [12, с. 308]. 
Характерними для твору В. Голобородька є іро-
нічне обігравання баладного мотиву самогубства 
та метаморфоза як його різновид:

Вирішив утопитися
а вода покохала другого глечика…

Цикл «Баляди» зі збірки «Каппа Хреста» Віри 
Вовк містить твори, різні за версифікаційним 
оформленням (вірш-діалог – «Баляда про дівчину-
осінь», монолог – «Баляда про фіґове дерево», 
акцентний – «Баляда про кактус Regina noc-
tis», «Баляда про картових королів», спорадично 
римований вірш народних пісень – «Баляда про 
жінку в червоному», власне верлібр – «Баляда про 
вічну наречену») та за обіграними в них фабулами 
(біблійними, античними, слов’янськими, індіан-
ськими). Проте всі вони є баладами в їхньому пер-
возданному значенні – віршовані повісті з елемен-
тами фантастики, загостреним сюжетом, сув’яззю 
настроєвості та подієвості.

Таке розмаїття зумовлено, зокрема, семанти-
кою заголовка: зірка Каппа в сузір’ї Південного 
Хреста, згідно з поясненням авторки, «утворює 
разом із двома іншими зірками магічний трикут-
ник, повний різнобарвний менших зірок, що ски-
даються на самоцвіти» [3, с. 397–398].

Античний міф про німфу Дафну, яка, відки-
нувши любов бога Аполлона, була на покару пере-
творена на лаврове дерево («Баляда про Дафну, 
яка стала бузком»), у Віри Вовк набуває україн-
ського, передусім карпатського колориту:

Мої стежки просякнули в землю:
Я стала. Мова синицею відлетіла.
Засліпило золотобанне свято.

За мною шаліло сонце
З руками червоних медуз
З таратайками, дримбами, калаталами… 

[2, с. 215].

За сюжетом «Балади…», не сама німфа від-
штовхує Аполлона (символом якого є також 
сонце), а соняшники, які забирають його «у полон» 
(до речі, тут наявна звукова асоціація «Аполлон – 
у полон»). Через це Дафна перетворюється не на 
сонцелюбний лавр, а на тінестійкий бузок:
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Я стала в затінку, пробила корінням землю,
І бджоли збирають мій гіркий мед з кучерявих 

пелюсток…

Атрибутивний момент метаморфози зумовлює 
розвиток сюжету в іншій баладі – «Про фігове 
дерево». За задумом Віри Вовк, перетворення 
дерева (смоківниці) відбувається не у самому 
творі, а передує йому, – згідно з євангельською 
оповіддю, Ісус Христос засушив смоківницю 
через те, що на ній не було плодів (Мт. 21 : 19; Мк. 
11 : 13-14, 20). Відтак дерево антропоморфізу-
ється, наділяється здатністю розмірковувати над 
своєю долею та сповідатися слухачеві:

Я – біблійне фігове дерево,
Що не вродило плодів.
Не гойдаю на своїм тілі
М’якості листя, як інші,
Не опірююсь цвітом…
Часом манна мене покриває:
Здається, що це – пелюстки [3, с. 206–207].

Характерна для балади гранична ситуація, у яку 
вводиться фігове дерево як символічний alter ego 
оповідача, знаменується двома протилежними при-
родними образами – водою (Є дощі, що підмивають 
коріння, / Щоб повалити мене. Такий їм наказ, / Бо я – 
те біблійне дерево, / Що не вродило плодів) та вогнем:

Перед іконостасом сузір
Воно приклякло в дожиданні
Святого кострища,

В якому мало згоріти (алюзія до іншого 
вислову з Євангелія – «усяке ж дерево, що 
доброго плоду не родить, зрубується та у вогонь 
укидається», Мт. 7 : 19). Та й у баладі Віри Вовк 
метаморфоза – не «нещаслива подія» (І. Нечуй-
Левицький), а навпаки:

в рані серця, болючій від ласки,
Зачався його перший плід [3, с. 207].

Цікава «Небалада про характерника» І. Оль-
шевського. Оскільки мистецтво ототожнюється зі 
священнодійством, то баладна метаморфоза вияв-
ляється символічним синонімом створення живо-
писного полотна:

Характерник / відвідав / українські вечорниці…
а потім / ефектним помахом руки
зменшив світлицю у розмірах / рівно настільки
щоб вона разом із людьми / наїдками вином піс-

нями і сміхом

змогла уміститися / на невеличкому полотняному
прямокутнику… [15, с. 14].

«Горизонт очікування», створений жанровим 
визначником-неологізмом «небалада», передба-
чає вилучення з тексту танцювальної інтонації, 
фантастичного елементу, загостреного напруже-
ного сюжету. Водночас у творі І. Ольшевського, 
хоча й позбавленого фабульного чинника (це 
швидше метафорична розповідь про втілення 
творчого задуму), наявні і мотив перетворення, 
і фантастичний розвиток подій, і колізія митця 
з «кон’юнктурою» [див. тж. 16, с. 130]. Завдяки 
цьому можна упевнено твердити, що «небалада» 
все ж таки лишається баладою:

Кажуть… / коли картина опинилася
на престижній виставці
зображені там люди почали рости
вийшли за межі / неактуально квітчастої / рами
і зайняли всю експозицію
загородивши всю дорогу / помпезній 

кон’юнктурі [15, с. 14-15].
Висновки. Як жанр ліро-епічної поезії 

балада у своєму верлібровому вимірі відкрита 
до сюжетотворення не лише зовнішнього (поді-
євого), а й внутрішнього (настроєвого). Завдяки 
синтезові автохтонних українських символів із 
мотивами, алюзіями, образами інших культур, 
уведених у складний баладний сюжет із роз-
мовною та водночас таємничою вільною віршо-
вою формою, твори І. Драча, В. Голобородька, 
О. Лупія, І. Ольшевського, Віри Вовк стали 
виявом одвічного прагнення людини пізнати 
навколишній світ і своє місце в ньому, розкрити 
таємниці віршованого слова, повернутися до 
першооснов буття.

Несподіваний сюжетний хід у баладі, тво-
реній вільним віршем, може бути позначено 
несподіваною зміною метричного ладу кож-
ного наступного рядка – різким чергуванням 
довгих і коротких рядків, двостопних, тристоп-
них розмірів і дольників, пришвидшенням або 
уповільненням темпоритму оповіді, римуван-
ням або його відсутністю. Назагал помітно, що 
всі верліброві балади тяжіють до акцентного 
вірша – рівномірна кількість наголосів у рядку 
дещо стишує ліро-епічну поетичну інтонацію, 
проте урівноважує ритм думки автора, на взі-
рець первісно закладеного у баладі танцю. Тому 
вся увага переходить на образи, чергування яких 
дозволяє літераторові та реципієнтові «рестав-
рувати» первісний баладний сюжет – передусім 
на рівні внутрішньому, емоційному.
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Naumenko N. V. FORMAL AND SUBSTANTIAL FACTORS  
OF UKRAINIAN FREE-VERSE BALLAD

The factor to create the lyro-epic tonality of a free-verse work is the congenial rhythm-melodic speech that 
dates back to folklore sources and nowadays gets realized in various versification systems to be frequently 
combined in one poem. Particularly, the usage of specific lexis, word forms and collocations, choice of a meter 
allow the authors to display the fluency and associative capacity of the thought and, simultaneously, to impart 
the poem a special ‘ballad’ content.

As J.W. Goethe said, the ballad stands on the crossroads of all three kinds of literature; therefore, it is considered 
‘the open work’, able to perceive and transform the motifs, allusions and reminiscences of different cultures 
and literatures. For instance, due to the archetypes (a flower, the sun, a child, a road, a home, a bird etc.) in works 
by Ivan Drach, which are now the classical patterns of free-verse ballad, a reader may follow their plots that are 
developing within the framework of external environment and internal world of the characters. The multi-faceted 
potentials of symbolic images in Drach’s ballads can be explained by their essential intercultural meaning, which 
would help a recipient to rethink them on the base of one’s individual esthetic experience.

This became the method to research the formal and substantial elements of the ballads by other Ukrainian 
poets (Vira Vovk, V. Holoborodko, O. Lupiy, I. Olshevsky). Consequently, it was affirmed that one of these 
elements is ostrannenie (description of a thing or a phenomenon as seem at first time), in other words – 
the straightforward expression of an artistic image in the power field of extraordinary associations.

Overall, there was found that the Ukrainian free-verse ballad of the end of the 20th – the beginning of the  
21st century does not show any ‘chamber intonations.’ Its chronotopos is the wide space (sometimes even 
an interior of a room), and the ‘here-and-now’ essence concentrated in the moment of a character’s speech 
gets opened into the archetypal unity of three time dimensions.

Key words: the 20th–21st Ukrainian poetry, ballad, free verse, genre, image, form, sense.
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ПАРАЛОГІЧНИЙ КОМПРОМІС «СИМУЛЯКР – РЕАЛЬНІСТЬ» 
У РОМАНІ Ю. АНДРУХОВИЧА «РАДІО НІЧ»

У статті розглянуто проблему художньої реалізації паралогії «симулякр – реальність» 
на матеріалі роману «Радіо Ніч» Ю. Андруховича. Здійснено аналіз наукових пошуків автора 
твору у напрямі відображення процесу перевизначення українцями колективної та індивіду-
альної ідентичності в умовах гібридної війни на Сході країни. У роботі досліджено харак-
терні процеси трансформації сучасного роману у бік спрощення форми, вибору жанрів 
швидкого реагування на дійсність, обмеження тематики, пунктирності характерів тощо, 
зроблено спробу розкрити нагальні завдання, які ставить перед собою сучасна українська 
романістика. Обґрунтовано, що паралогія «симулякр – реальність» може використовува-
тися як інструмент для опису ірраціональної логіки сучасних явищ культури і життя. Увага 
до найменшої деталі, яка працює на формування жанрових ознак роману, маніфестується 
адекватним підходом для вивчення жанростворюючих особливостей аналізованого роману. 
У статті наведено аналіз поглядів дослідників категорії жанру, її рухомості, здатності до 
трансформації та оновлення, зміни звичних жанрових моделей і домінантних жанрових ознак, 
виникнення нових жанрових або внутрішньовидових утворень, формування авторських жан-
рових різновидів, основних напрямів жанрової трансформації художньої літератури кінця 
ХХ – початку ХХI ст., серед яких – тенденції до гібридізації та редукції. На основі аналізу 
тексту було здійснено спробу оцінити основні маркери жанру утопії у романі, що було осно-
вним дослідницьким завданням. Установлено, що в романі Ю. Андруховича трансформовано 
класичну постмодерністську паралогію згідно з нагальними потребами українського суспіль-
ства. Зроблено спробу розкрити основні причини авторської трансформації універсального 
жанру утопії, викладено погляди Ю. Андруховича на призначення письменницької праці.

Автор доходить висновку, що жанровий інваріант роману вибудовано шляхом поєднання 
низки історій різної жанрової модальності, серед яких – детективна, пригодницька, шпигун-
ська та параісторична.

Ключові слова: паралогічний компроміс, жанр, утопія, симулякр, реальність.

Постановка проблеми. Культурні епохи зазви-
чай завершуються кризою і руйнуванням панів-
ного типу ментальності, коли нові явища життя не 
співпадають зі звичними канонами і життєвими 
орієнтирам. На тлі онтологічної ентропії і відчуття 
хаотичності світу людиною кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. події в Україні з кінця 2013 р. активізували 
процеси перевизначення українцями колективної 
та індивідуальної ідентичності, «<...> яку в сим-
волічному плані слід уважати входженням укра-

їнського суспільства на стежку свідомої деколо-
нізації, тобто епістемічної, політичної й етичної», 
«початку опрацювання посттоталітарної травми 
і поступового привласнення болісного колоні-
ально-тоталітарного спадку» [12].

Можна говорити про негативне, часто трагічне 
подієве тло, коли природною видається криза 
художності як сфери життєдіяльності людини. 
У такій ситуації, коли приходить розуміння, що 
окремі події нещодавнього минулого, а також 

«Саме постмодернізм синтезував величез-
ний масив вражень від катастрофічних подій  
ХХ століття, від поразок духу і безвиходей думки 
і трансформував їх в уявлення про дійсність як 
про тотальний Хаос, де власне реальності вже 
немає – її місце заступає конгломерат симулякрів. 
<...> всі його види – побутовий, психологічний, 
соціальний, історичний – постають як іпостасі 
Хаосу онтологічного» [8, с. 847].
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щоденний потік інформації розділили найно-
вішу історію українського суспільства на «до» 
і «після», актуальною стає «криза художньої сві-
домості», що проявляється якщо не у «занепаді 
мистецтва» [8, c. 537], то у трансформації у бік 
спрощення форми, виборі жанрів (вибір жанрів 
швидкого реагування на дійсність, зокрема дра-
матичних, епістолярних, документальних), обме-
женні тематики, пунктирності характерів, – усю 
увагу приділено змалюванню і художньому вирі-
шенню конфлікту.

Прийшло розуміння, що протиріччя, перед 
яким силоміць поставлене суспільство, потре-
бує негайного вирішення, не вийде для цього 
«спершу проспати років п’ятсот» [2, с. 309]. Най-
свіжіші тексти українських письменників пере-
йняті художнім виробленням виходу із, можливо, 
найтрагічнішої ситуації в Європі після 1945 р.

Окремі аспекти й явища сучасності демон-
струють незавершеність модерності (modernity) 
із виникненням «нового Середньовіччя» з гібрид-
ною війною на Південному Сході України [18]. 
Описати сучасну війну майже неможливо у логіч-
них поняттях, тому доводиться, за М. Липовець-
ким, шукати «якусь інакшу, алогічну, іраціональну 
логіку» – «паралогію» [9, с. 1].

Послуговуючись поняттям «паралогії», уве-
деним Ж.-Ф. Ліотаром для опису нового типу 
легітимації, що формується у сучасній культурі 
у період постмодерної кризи глобальних мета-
наративів, постмодерні сучасні романісти форму-
ють нові правила мовної гри, нових мислительних 
норм, які не приховують закладених у тексті про-
тиріч, а висувають їх на перший план [19, с. 60]. 
У широкий обіг термін «паралогія» був уведе-
ний М. Липовецьким [9]. Науковець застосову-
вав його як інструмент для опису ірраціональної 
логіки сучасних явищ культури (і, додамо, життя), 
зокрема хаотичних явищ, якими стали деякі боки 
українського суспільного буття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В аспекті аналізу жанрової приналежності літе-
ратурознавчим орієнтиром, адекватним поетиці 
роману, видається жанрова теорія Н. Лейдермана, 
лаконічно описана його сином і науковим спадко-
ємцем М. Липовецьким, який акцентує увагу на 
тому, що вказана жанрова теорія побудована на 
детальному вивченні поетики текстів, визнанні 
жанротворчої ролі та структурному значенні її 
найменших елементів. Науковець зазначає: «Голо-
вний здобуток його теорії жанру, на мій погляд, 
полягає у тому, що вона дає змогу включати у тео-
ретичну логіку такі ознаки жанрової організації, 

як інтонація, хронотоп, суб’єктна організація 
тощо» [14]. Тобто програмною рисою теорії жанру 
Н. Лейдермана є увага до найменшої деталі, яка 
працює на формування жанрових ознак роману.

В основі названої паралогії лежить уведений 
Ж. Дерріда принцип деконструкції – перевер-
тання, релятивізація, заперечення зняття бінарних 
опозицій. Особливістю опозиції «реальність – 
симулякр» у романі «Радіо Ніч» є художня побу-
дова нереального симулякру, який включається 
в дійсність і вирішує ситуацію, яка в дійсності 
вирішитися на разі не може, чим знімається 
напруга компонентів початкової опозиції і тво-
риться нейтральне тло для подій. Таким чином, 
паралогічний компроміс «реальність – симулякр» 
відіграє «роль механізмів саморегуляції не тільки 
«хаографічного» тексту, а й «хаографічної» моделі 
світу» [8, c. 847]. Дана паралогія стає смисловою 
домінантою тексту, утворюючи його основну 
жанрову характеристику – утопічність або осно-
вний елемент жанру утопії.

Про рухомість категорії жанру, її здатність до 
трансформації, оновлення й осучаснення каноніч-
них жанрів писали М. Бахтін [6], [7], С. Аверінцев 
[1, с. 106, 112], Ю. Тинянов [16; 17]. Сучасна жан-
рологія засвоїла процеси трансформації жанрових 
форм у мінливій парадигмі художності в орієнта-
ції на структурний принцип «провідного жанру», 
який стає метажанровим принципом [10]. Сумніву 
піддається власне принцип жанровості словес-
ної творчості, дослідники говорять про атрофію 
жанрового мислення, ентропію жанру [15, c. 5], 
а також про взаємодію жанрів усередині жанро-
вої системи [15, c. 8]. «Жанр живе теперішнім, але 
пам’ятає своє минуле», – стисло і глибоко схарак-
теризував природу жанру М. Бахтін [5, с. 120].

Постановка завдання. У даному дослідженні 
розглянемо паралогічну єдність «реальність – 
симулякр», мету і спосіб її застосування у романі 
Ю. Андруховича «Радіо Ніч» за допомогою нау-
кових методів гіпотези, аналізу, синтезу.

Виклад основного матеріалу. Магістраль-
ною стратегією сучасної прози визнається між-
жанровий, міжродовий, інтермедіальний син-
тез, із кризою жанрового мислення, тенденцією 
до метафоризації усіх рівнів сучасної розповіді 
сучасне літературознавство пов’язує залучення 
музичних жанрових номінацій, інструментарію 
кінематографу, поетики Інтернет-спілкування 
та викладу інформації, появу явища метапрози 
та жанрового різновиду філологічного роману 
[11]. Як наслідок означених процесів у сучасній 
літературі з’являються відроджені у трансформо-
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ваному вигляді жанри інших літературних епох, 
причому це можуть бути жанри у сучасному 
«аранжуванні», лише форма, або імітація жанру, 
окремі риси, жанрові чи позажанрові структури, 
використані згідно з авторським задумом чи 
у плані експерименту, що може пізніше трансфор-
муватися у нове жанрове утворення чи опинитися 
у глухому куті.

Пошук нових жанрових форм значно активізу-
вався на зламі ХХ–ХХІ ст., активізація жанрових 
трансформацій пов’язана з посиленням «влади» 
автора над жанром, яка спричиняє зміни звичних 
жанрових моделей, а також виникнення нових жан-
рових або внутрішньовидових утворень, як указує 
М. Звягіна [13, с. 40], можливі зсуви домінантних 
жанрових ознак на периферію і висуненння на їх 
місце другорядних [13, c. 42]. Таким чином, фор-
муються авторські жанрові різновиди, що завдяки 
своїй оригінальності висуваються на перший план 
жанрової системи та читацької уваги.

Т. Марковою визначено основні напрями жан-
рової трансформації художньої літератури кінця 
ХХ – початку ХХI ст.: розширення меж і схре-
щення жанрів (шлях гібридізації), з одного боку, 
і звуження семантичного поля, тенденція до 
редукції, мінімалізації – з іншого [10].

Маркерами жанру утопії у романі вбачаються 
нереалістичні твердження, що стосуються май-
бутнього Росії, у вигляді непрямих указівок, 
наприклад російська мова у тексті роману – це 
«мова, що її колись називали російська» [3, c. 16, 
97]; у в’язниці Ц. серед в’язнів різної національ-
ної приналежності є й «ті, кого ще донедавна 
звали росіянами» [3, c. 70], «<...> кожній війні 
колись настає кінець <...>, навіть у тій занедбаній 
та віддаленій від будь-яких центрів підкарпат-
ській глибинці людство так само хвацько і смію-
чись прощається зі своїм минулим» [3, c. 47]. Тема 
закінчення війни і прощання із цим минулим зву-
чить тим виразніше на тлі згадок про попередні: 
«Велику війну» та «Другу війну» [3, c. 48–49].

Хаологічність сучасного світу виражається 
у романі  й так: «Нульові роки ХХІ сторіччя 
остаточно перетворили цивілізацію на перма-
нентне борсання міжнародних злочинних груп. 
Бабло – але не просто собі й не яке-небудь, 
а гігантське, космічно безмежне бабло – стало вже 
по-справжньому, а не оперовому, правити світом» 
[3, c. 105].

Письменник вибудовує образ рідної країни 
Йосипа Ротського, центральної постаті роману, 
за допомогою фактів, що відповідають найнові-
шій історії України, яку він «покинув вимушено» 

[3, c. 15]. Важливим є твердження «<...> розпад 
був, але імперія збереглася», оскільки мається на 
увазі збереження тої самої самоідентичності, «та 
сама занедбаність і руїна, всюди якісь початки 
чогось незробленого й покинутого, перетворе-
ного на сміття і запустіння» [3, c. 108], на зміну 
яким приходять загадковий «драйв» і впевне-
ність у тому, що «у нас почало виходити <...> як 
бенду. І заодно як країни» [3, c. 109]. Ротський 
«причетний до загадкової ліквідації Диктатора, 
передостаннього в Європі» [3, c. 60], «Двадцята 
барикада» [3, c. 54] – перша у романі алюзія на 
Майдан, що виступає світоглядним відліком полі-
тичної боротьби, у якій брав участь головний 
герой. Подано достатньо близький перебіг подій 
Майдану, опис побуту та щоденного життя його 
учасників «зсередини», так само як і «гібридних 
тактик» знешкодження лідерів «барикад», вза-
ємодії з «темними оперативниками досі не знаних 
правоохоронних формувань» [3, c. 141]. Письмен-
ник у гумористичній тональності виражає свій 
справжній суспільний ідеал, який полягає у визна-
ченні інклюзивності людини на основі її самовиз-
начення (див. [4, c. 188–189]), а не на основі мови 
чи якихось інших відмінностей: «<...> країна 
в центрі Європи й Карпат, непретензійна і тим 
затишна. Плюс Носороги як місто відчинених 
брам, куди прибивало фріків і самітників з усього 
світу. Місто, де протягом останніх десятиріч на 
виборах стабільно перемагала коаліція ботаніків 
і лібертаріанців, а мером от уже четверту каден-
цію служив напівчорношкірий карпатський ґей-
сепаратист» [3, c. 107].

Письменник створює уявну країну, до якої 
«наша країна вся їде від себе – і вся наввипе-
редки <...> куди завгодно – тільки б не лишатися. 
Хто лишився, той помер <...>« [3, c. 23]. Героя 
Ю. Андруховича «занесло до Носорогів – не 
містечка, а таки міста в околицях одного із семи 
десятків географічних центрів Європи дещо схід-
нішого її варіанту» [3, c. 15]. Носороги наділя-
ються автором неабиякою поважністю віку: на 
кінець XV століття місто мало вже двадцять шість 
правителів. Часопросторові межі роману є віднос-
ними. Герой Ю. Андруховича потрапляє до уявної 
країни «<...> у центрі Європи й Карпат, непре-
тензійної і тим затишної» [3, c. 107]. Однак автор 
показує не процес трансформації реальної ситуа-
ції, а її результат, і результат достатньо детальний, 
що відображає уявлення письменника про щас-
ливе буття українського суспільства вільно від 
військової агресії та будь-яких культурних впли-
вів російської держави.
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Різновид утопії, яку будує Ю. Андрухович 
у своєму романі, можна класифікувати як прак-
топію, оскільки звертається увага на недосконалі 
аспекти життя суспільства, наприклад: «<...> десь 
відразу після проголошення новим посттоталі-
тарним гарвардським урядом вільного економіч-
ного курсу та грошової реформи підвал почав 
заселятися бездомними, що їх – ніде правди схо-
вати – протягом перших реформістських років 
лише більшало» [3, c. 49], «<...> голосний молод-
няк з усіх кінців недавно покинутої батьківщини, 
що їм гостинно відкрита сусідня держава надала 
не тільки притулок, але і змогу здобувати освіту 
у своїх університетах. Щотижня їх прибувало: 
слід було скористатися шансом, поки щелепи 
режиму не зімкнулися і він випускав. Тож вони 
ринули незліченними потоками на Захід, переду-
сім цей, найближчий <...> « [3, c. 50].

Як симбіоз реальності та симулякрів-очікувань 
Аніти вибудовано опис зовнішності Ротського: 
з одного боку, «старезний шкарбун на негнучких 
дерев’яних цирлах», «неохайний пивний коротун-
пузань із задишкою та відрижкою», «пожмаканий 
зморшкуватий плейбой, що, намагаючись прихо-
вати часткове облисіння, зачісує на тім’я рештки 
фарбованого хною волосся», а з іншого – «та 
сама зібрана й худорлява хлопчакувата постать», 
«майже пташиний малопомітний нахил голови», 
«угадувана з кількох рухів суха пластична лег-
кість», «нічого зайвого», «він позачасовий» 
[3, c. 122].

Висновки і пропозиції. Паралогія «реаль-
ність – симулякр» у романі Ю. Андруховича 
«Радіо Ніч»:

фіксує хаотичність сучасного українського 
буття і пошук людиною шляхів його гармонізації;

демонструє результат процесу пошуку й визна-
чення ідентичності людиною у світобудові-хаосі;

є відображенням прагнення вибудувати аль-
тернативний світ згідно з особистими переконан-
нями і баченням майбутнього своєї країни;

є ствердженням вірогідності бажаного симу-
лякру порівняно з хаотичною і трагічною реаль-
ністю;

є свідченням реалізації жанрового потенціалу 
утопії як жанру, нехарактерного для постмодер-
ністського світогляду, що уникає будь-яких мета-
наративів;

є особистою формою порозуміння з дійсністю, 
яка не влаштовує автора роману;

змінює полярність компонентів, що її утворю-
ють: симулякр є бажаною реальністю, реальність 
своїм наповненням оцінюється як симулятивна, 
небажана й хибна.

Ю. Андрухович майстерно трансформував кла-
сичну постмодерністську паралогію під нагальні 
потреби українського суспільства, утворивши 
нову реальність, альтернативний реальності нара-
тив, вийшовши за межі постмодерністської анти-
ідеологічності і заперечення метанаративу.

Письменник створив варіант долання непри-
йнятної дійсності авторською трансформацією 
універсального жанру утопії.

Жанровий інваріант роману вибудовано шля-
хом поєднання низки історій різної жанрової 
модальності, серед яких – детективна, пригод-
ницька, шпигунська, параісторична, любовна, 
біографічна.
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Pecherskyh L. O. PARALOGICAL COMPROMISE “SIMULYAKR – REALITY”  
IN THE NOVEL “RADIO NIGHT” BY YU. ANDRUKHOVICH

The article considers the problem of artistic realization of the paralogy «simulacrum-reality» on the material 
of the novel «Radio Night» by Yu. Andrukhovych. An analysis of the author’s scientific research in the direction 
of reflecting the process of redefining Ukrainians’ collective and individual identity in the conditions of a hybrid 
war in the East of the country was committed. The characteristic processes of transformation of a modern novel 
towards simplification of form, choice of genres of quick reaction to reality, limitation of themes, dotted characters, 
etc. are investigated in the work, an attempt is made to reveal urgent tasks of modern Ukrainian novels.

It is substantiated that the paralogy «simulacrum-reality» can be used as a tool to describe the irrational 
logic of modern phenomena of culture and life. Attention to the smallest detail, which works on the formation 
of genre features of the novel, is manifested as an adequate approach to the study of genre-creating features 
of the analyzed novel.

The article analyzes the views of researchers of the genre category, its mobility, ability to transform and update, 
changes in the usual genre models and dominant genre features, the emergence of new genre or intraspecific 
formations, the formation of genre varieties, the main directions of genre transformation of fiction of late XX –  
early XXI centuries, including tendencies to hybridization and reduction. Based on the analysis of the text, 
an attempt was made to assess the main markers of the genre of utopia in the novel, which was the main research 
task. It is established that in the novel by Yu. Andrukhovych the classical postmodern paralogy is transformed 
according to the urgent needs of the Ukrainian society. The article attempts to reveal the main reasons for 
the author’s transformation of the universal genre of utopia, sets out Andrukhovych’s views on the purpose 
of writing. The author concludes that the genre invariant of the novel is built by combining a number of stories 
of different genre modalities, including detective, adventure, espionage, parahistorical, biographic.

Key words: paralogical compromise, genre, utopia, simulacrum, reality.



267

Українська література

УДК 821.161.2-3.09
DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.4-2/44

Пінчук Т. С.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Уманська Т. О.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРИТЧЕВІСТЬ ЗБІРКИ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ЄДИН»  
ЯК ОЗНАКА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПРОЗИ

Досліджено поняття, особливості та ґенезу притчевості в українському дискурсі, 
з’ясовано, що параболічність, метафоризація, полісемантичність, двоплановість, усклад-
неність часопростору, міфологічне світовідчуття, біблійна символіка, моральний експери-
мент є ознаками постмодерної притчевої літератури. Розглянуто збірку філософських новел 
Мирослава Дочинця «Єдин» як зразок інтелектуальної прози, проаналізовано характерис-
тики різноманітних моделей створення заголовкового комплексу у зазначеній збірці.

Установлено, що прозові мініатюри Мирослава Дочинця «Єдин» є філософськими нове-
лами з елементами притчевості через наявні в них такі ознаки, як: параболічна структура, 
зокрема своєрідне обрамлення та алюзії в епіграфах і елементах новел; двоплановість або 
наявність підтексту; ускладнений часопростір, який необмежений просторовими та часо-
вими рамками; міфологічне амбівалентне світовідчуття, особливістю якого є глибоко релі-
гійний християнський світогляд, поєднаний з язичницькими «вкрапленнями»; символічні 
образи, які мають релігійні підвалини; біблійна символіка; моральний експеримент із ситуа-
цією екзистенційного вибору між Добром і Злом, різними цінностями.

Доведено, що постмодерні притчі Мирослава Дочинця мають усі ознаки параболічних 
творів, зокрема: філософічність, метафоричність сприйняття проблеми, підтекст, симво-
лічність, багатоплановість.

З’ясовано, що яскравими характеристиками різноманітних моделей створення заголовко-
вого комплексу у збірці Мирослава Дочинця «Єдин» є заголовок-словоформа (номен), заголовок-
словоз’єднання, заголовок-словосполучення (найбільша група); до змістовних характеристик 
належать: асоціативність, метафоризація, алюзія, паремії. Унікальність ідіостилю пись-
менника ілюструють такі стилістичні фігури: різноманітні форми дієслів, зокрема наказо-
вого способу, 1-ї та 2-ї особи, 3-ї особи; початковий сполучник підрядного речення у поєднанні 
з апосіопезою, замовчуванням; займенники; називні речення, а до найчастотнішої спільної 
ознаки належить апосіопеза.

Розвідка сприяє розумінню того, що збірка мініатюр і сповідь серця «Єдин» у притчевій 
формі відкриває нам інший світ, чи інший духовний вимір світу, інтелектуально наснажений, 
філософськи полівалентний, оскільки ідіостиль письменника надає перевагу філософському 
осмисленню дійсності, яким просякнуті заголовки новел, їхня структура, образна система.

Ключові слова: притчевість, параболічність, полісемантичність, біблійна символіка, 
заголовковий комплекс.

Постановка проблеми. Сучасний український 
письменник, публіцист, видавець і блогер Мирос-
лав Дочинець, «новий Сковорода», «український 
Паоло Коельо», «закарпатський Сократ», лауреат 
трьох міжнародних літературних премій, Націо-
нальної премії імені Тараса Шевченка 2014 р. за 
роман «Вічник», найплідніший автор-чоловік, що 
«розмовляє авторизмами», володар думок читачів, 
є помітним творцем новітнього літературного дис-
курсу зі своїм неповторним світоглядом і авторським 
ідіостилем. Новатор-експериментатор, митець ство-

рює своє літературне поле, просякнуте особливою 
філософічністю, притчевістю, метафоризацією, яке 
потребує розкодування та осмислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням феномену Мирослава Дочинця 
опікуються критики О. Гаврош, Є. Сверстюк, 
Л. Скорина, М. Слабошпицький, П. Сорока; літе-
ратурознавці М. Васьків, Л. Горболіс, О. Капленко 
аналізують ґенезу ідіостилю; А. Вегеш, В. Базилевич, 
О. Іщенко, О. Коцарев, О. Щур досліджують філо-
софічність, імпресіонастичність, інтермедіальність,  
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метафоризацію, знання читацької психології, 
а О. Іщенко 2018 р. підсумовує рецепцію твор-
чості письменника в літературно-критичній думці 
та наполягає на її неоднозначності. Притчевість 
в українській літературі досліджує низка науков-
ців, зокрема Ю. Веремчук, Ю. Григорчук, С. Дем-
ченко, І. Клим’юк, О. Колодій, Г. Полякова, проте 
бракує розробок, присвячених осмисленню твор-
чого доробку саме Мирослава Дочинця.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження збірки філософських новел «Єдин» Мирос-
лава Дочинця як репрезентанта інтелектуальної 
прози та виокремлення ознак її притчевості.

Виклад основного матеріалу. До особливос-
тей притчової, або концептальної, прози дослід-
ники С. Величко, Ю. Веремчук, І. Клим’юк  
[4; 5; 10], відносять такі: своєрідну двоплановість; 
ситуації морального експерименту (лабораторних 
ситуацій); багатопланові символічні образи; вико-
ристання у творі параболи; ускладнення часо-
просторових характеристик; спорідненість при-
тчевості та іронічності; театральність; традиційну 
біблійну символіку; вихід на рівень міфологічного 
світовідчуття.

Так, Ю. Веремчук [5] стверджує, що «про при-
тчевість можемо говорити кожного разу, коли зміст 
твору постає ширшим від того конкретного оди-
ничного тлумачення, що випливає з його безпо-
середнього сюжету, тобто у разі появи смислових 
нашарувань на поверхні твору» [5, с. 153]. Такі 
тексти, на її думку, потребують від читача певних 
інтелектуальних зусиль, аналітичних здібностей, 
умінь проводити паралелі й бачити майбутні пер-
спективи, рефлексувати за допомогою власного 
досвіду та безперечного уникнення однозначних 
висновків, тому стають не просто художнім осмис-
ленням, а способом опанування дійсності. Причому 
унікальну авторську концепцію та світобачення 
читачеві потрібно розкодувати та усвідомити.

Цілком зрозуміло, що йдеться про полісе-
мантичність таких творів, яка сприяє асоціатив-
ному баченню, під яким Ю. Веремчук [5] розу-
міє зв’язок між зображувальним і паралеллю, 
що виникає у свідомості автора та реципієнта на 
основі власного досвіду, а тому основною специ-
фікою його є двоякість.

У конкретному художньому творі притчевість 
реалізується через низку прийомів: узагальнений 
характер розповіді; філософічність; універсаль-
ність проблематики; перетворення сюжету на 
модель певної ситуації; умовність місця та часу; 
вихід за межі конкретного тлумачення образу, 
символу, концепту.

Подається певна завуальована модель для 
філософського осмислення, яка може поклада-
тися на параболічне стереоскопічне зображення 
дійсності, яке за С. Величко [4] спроможне роз-
ширити явище, зробити його типовим і проблем-
ним, із глибоким гуманістичним змістом. При 
цьому актуалізуються асоціативність, полісеман-
тичність, двоплановість через підтекст, висока 
тональність і міфологічна широта.

Отже, притчевість, асоціативність, парабо-
лічність, полісемантичність, двоплановість як 
ознаки філософічності та інтелектуалізації спри-
яють універсальному рівню рецепції твору для 
усвідомлення його концепції.

Витоки ознак притчевості спостерігаються 
в давній дидактичній літературі різних родів 
у жанрах апологу, байки, притчі, повчальної 
повісті, повчання, послання, мораліте, шкільної 
драми, які аргументують авторську концепцію 
через певний процес моделювання мислення, так 
зване пряме повчання. Нині такого безпосеред-
нього впливу автори намагаються уникати за допо-
могою різних художніх прийомів, як-от: констру-
ювання образів персонажів через психологічну 
вмотивованість їхніх учинків; внутрішній діалог; 
двочленна будова твору (приклад – пояснення); 
заміна повчальних висловів фігурами художнього 
синтаксису (це провідна риса ідіостилю Мирос-
лава Дочинця); уведення загальнолюдського 
контексту; міфологізм часу та простору; архети-
пізація. У такий спосіб замість дидактизму вико-
ристовується філософічність.

У світовій літературі притчевість репре-
зентовано низкою творів, серед яких: новели-
притчі (Ф. Кафка «Вирок», «Перевтілення»,  
«У виправній колонії»; І. Андрич «Притча про 
візирового слона»), повісті-притчі (Е. Гемінг-
вей «Старий і море», Т. Пулатов «Друга подорож 
Каїна», В. Распутін «Прощання з Матьорою»); 
роман-притча (Г. Мелвілл «Мобі Дік, або Білий 
кит», Дж. Конрад «Олмейрова примха», «Лорд 
Джім», А. Камю «Чума», Г. Гарсія Маркес «Сто 
років самотності», «Осінь патріарха», В. Голдінг 
«Володар мух», «Спадкоємці», «Вільне падіння», 
«Шпиль», «Піраміда», «Бог Скорпіон», «Ритуал 
посвяти», Ч. Айтматов «Білий пароплав»,  
«І довше року триває день», «Плаха», О. Чіладзе 
«Ішла дорогою людина», «І кожен, хто зустрі-
неться зі мною…», «Залізний театр» тощо), 
драми-притчі (брати Чапеки «3 життя комах», 
Б. Брехт «Гостроголові та круглоголові»,  
«Добра людина із Сичуані», «Кар’єра Артура 
Уї», «Кавказьке крейдяне коло»).
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Варто зауважити, що притчевість є лише сти-
льовим прийомом, а не жанром твору, для якого 
характерні домінування головної думки над 
художніми способами її втілення й оповідь заради 
повчання.

Основоположником української притчевої 
літератури є Григорій Сковорода, пошуки якого 
продовжують письменники ХІХ ст. П. Білець-
кий-Носенко, П. Гулак-Артемовський, Л. Боро-
виковський, Г. Квітка-Основ’яненко, а згодом 
Т. Шевченко («Царі», «Неофіти». «Осії. Глава IV. 
(Подражаніє)», «Колись-то ще во время оно…», 
«Саул», «Псалми Давидові», «Пророк», «Марія», 
«Молитва» тощо), С. Руданський, П. Куліш, 
Ю. Федькович, М. Старицький. У кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. притчева образність стає провідною 
(образи-алегорії, образи-ідеї, образи-архистилі, 
образи-приклади, образи-символи) для параболіч-
ного розуміння естетичної сутності явища образи 
будуються за антонімічним принципом (І. Франко 
«Смерть Каїна», «На Святоюрській горі», «Терен 
у нозі», «Мойсей», «Істар»; Леся Українка «Роберт 
Брюс, король шотландський», «Вавілонський 
полон», «Адвокат Мартіан», «Триптих»; Б. Грін-
ченко «Матільда Аграманте», «Живуща вода»; 
М. Вороний «Євшан-зілля», «Притча про матір»; 
П. Грабовський «До сіячів» тощо).

У 60-х роках ХХ ст. притчевість повертається 
та синтезується з різними жанрами: низкою соне-
тів Д. Павличка, балад І. Драча, епітафії «Гнівні 
сонети» В. Симоненка, поезіями Л. Костенко, 
Р. Лубківського, І. Жиленко, П. Перебийноса, 
а параболічне зображення стає притаманне химер-
ній необароковій прозі («Лебедина зграя», «Зелені 
млини» В. Земляка, «Дім на горі», «На полі сми-
ренному» В. Шевчука, «Оглянься з осені» В. Яво-
рівського тощо).

Початок ХХІ ст. стає часом пошуком при-
тчевого постмодерного розмаїття Мирослава 
Дочинця, наративною особливістю творчості 
якого М. Васьків [1] уважає повчання через роз-
повідь. М. Дочинець у 2019 р. презентує свою 
чергову філософську збірку прозових мініатюр 
«Єдин» [7], які сам автор називає сповіддю та при-
тчею серця.

Отже, притчевість як спосіб художнього уза-
гальнення дійсності стає, на думку І. Клим’юк, 
«одним із засобів інтелектуалізації в українській 
літературі та ознакою входження її у світовий 
літературний процес» [10, с. 140].

Прозові мініатюри Мирослава Дочинця можна 
вважати новелами з елементами притчевості, спо-
стерігаються такі досліджені її ознаки в текстах:

1. Параболічна структура. Своєрідним обрам-
ленням і алюзіями слугують епіграфи та еле-
менти новел. Так, на початку збірки подаються 
епіграфи «Я не один. Я єдиний серед інших оди-
наків» (Генрі Мюллер), «Краще ім’я – твоє, краще 
місце – твоє, кращий час – твій» (старий рукопис 
невідомого автора), до яких автор звертається 
у своїх замальовках – «Якщо в тебе є ти, якщо 
ти з собою – ти не один. Ти – ЄДИН» («ЄДИН») 
[7, с. 243]; «ЄДИН – з усіма, поза всіма, при собі 
і в Богові. Бо збагнув, що краще ім’я – твоє ім’я, 
краще місце – твоє місце, кращий час – твій час» 
(«Твоє ім’я, твоє місце, твій час») [7, с. 240].

2. Двоплановість або наявність підтексту. 
Головна ідея – кожна особистість єдина, непо-
вторна, виняткова, сприймається такою, як вона 
є, – осмислюється на чотирьох підтекстових рів-
нях: особистісному, національному, християн-
ському, загальнолюдському.

3. Ускладнений часопростір, який необме-
жений просторовими та часовими рамками. 
Відбувається із різними потенціями та умов-
ностями: «Не сьогодні», – крикнув дуже заклопо-
таний і вкрай зайнятий чиновник середньої руки.  
«Ні, сьогодні…» (відповіла смерть у замальовці 
«Не сьогодні») [7, с. 155]; «Вчора все було  
з тобою, Сьогодні все твоє при тобі, Завтра все 
буде над тобою» («Вчора, сьогодні, завтра…») 
[7, с. 187]; «Де б ти не був, ти – Дома» («Дома») 
[7, с. 170]; «Якщо вибираєш шлях – думай про 
Путь» («У дорозі») [7, с. 175]. Найголовніше – 
«Час стоїть. Минаєм ми» «Ми» [7, с. 102].

4. Міфологічне світовідчуття. Особливістю 
світосприйняття Мирослава Дочинця є глибоко 
релігійний християнський світогляд, поєднаний 
з язичницькими «вкрапленнями», як у Богдана-
Ігоря Антонича. Про амбівалентність світовідчуття 
та навіть сприйняття художнього тексту: «Метели-
ків двоє. І тих, що при книжці, двоє. Писальник 
і читальник. Сівач і пожинач Слова» («Тінь мете-
лика») [7, с. 246]; «Можна в поті чола котити камінь 
угору, можна з каміння скласти цілу гору, звести 
палац або пишний надгробок, а можна камінь 
покласти в підмурівок Храму. Щоб руки, груди, 
серце і дух стали вільними» («Камінь») [7, с. 29]; 
про нерозривну єдність із природою: «Двічі на 
день, уранці й увечері, занурююся в Латорицю. 
Щоби води її по душу обгорнули мене. Бо вони про-
тікають не біля тебе, а через тебе. Бо це направду 
не вода, а ВОДИ, народжені горами, напоєні струм-
ками, наснажені корінням, очищені камінням, 
нагріті сонцем, захолоджені місяцем, насичені воз-
духами («Води вічного русла») [7, с. 124].
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5. Символічні образи, які мають релігійні під-
валини. Серед них – архетипи Бог, Душа, янгол, 
Дім, Дорога, Яйце, Слово, Живло, Мати, бать-
кова рука, колесо життя, дитина, ключ небесний, 
книга, крила життя.

6. Біблійна символіка, якою просякнутий увесь 
твір і яка сприяє глибокому філософському обмір-
куванню неповторності Людського Шляху: «Гос-
подь створив світ і залишився в ньому. І в цьому 
смисл творчості» («Бог на кухні») [7, с. 20]. Сим-
волічним є один з епіграфів твору з Блаженного 
Августина: «Ми не знаємо, скільки не з нами 
наших і скільки не наших», поданий через призму 
афористичності та метафористичності.

7. Моральний експеримент. Автор пропонує 
ситуацію екзистенційного вибору між Добром 
і Злом, різними цінностями. Його новели містять 
у собі інтелектуальну загадку, спонукаючи, замис-
лившись над вічними питаннями буття, разом із 
письменником знайти свою істину. «Вона не була 
Моною Лізою, зате залишила цьому світові свою 
неповторну усмішку. Жінка зі спотвореним облич-
чям і прекрасною долею», оскільки «Вміти насоло-
джуватися життям – значить жити двічі» («Усмішка 
в дзеркалі») [7, с. 94–96]. «Якщо за один день не 
можна змінити життя, то можна змінити думки, 
які можуть назавжди змінити твоє життя» («Одна 
година одного дня одного року») [7, с. 172].

Ознаками, характерними для притчевого тек-
сту, є влучні та афористичні заголовки до творів, 
оскільки, як стверджує Ю. Карпенко, «назва аку-
мулює у собі художній задум, ідейний зміст твору, 
становить його візитну карточку. Якщо шукати 
у творі найважливіше слово чи словосполучення, 
то ним, безперечно, треба визнати назву твору» 
[9, с. 29].

Мирославу Дочинцю притаманні лаконічні 
метафоричні заголовки із «вузловим елементом 
твору», «як командир … найістотніший елемент» 
(Ю. Карпенко [9, с. 36], бо «назва тим ліпша, чим 
вона менша і чим більше несе в собі художньої 
інформації» [9, с. 34]. Саме такою й є назва збірки 
притч Мирослава Дочинця «ЄДИН».

У словниках, окрім Бориса Грінченка, не вда-
лося знайти посилання на слово ЄДИН: єдин, 
єдна, не числівник = один. Єдин гроші складає, 
а другий мішок шиє в усній народній творчості 
[11, с. 466]. Значення єдин як синоніма до слова 
один у сучасних тлумачних словниках – назва 
числа та його цифрового значення; у значенні 
«істота» чи «предмет» подібні за сукупністю; 
самотній, одинокий, одинак; тільки цей; той 
самий, однаковий, тотожний; цілісний, неподіль-

ний; єдиний; перший серед названих; якийсь; весь 
час, постійно, безперервно, проте подано тлума-
чення спільнокореневого слова «єдиний» – один, 
без інших; внутрішня єдність, цілісність, непо-
дільність; тісно зближений, згуртований; загаль-
ний, спільний для всіх.

До цього твору Мирослав Дочинець, на думку 
А. Вегеш, називає свої твори промовисто метафо-
ристично: «Вічником, Криничарем, Горянином, 
Світованом, здебільшого ігноруючи традиційне 
наймення, яке людина отримує при народженні, 
застосовуючи цей художній прийом автор вия-
скравлює «надособистісний» характер виголо-
шуваних істин» [3, с. 9], оскільки ці герої – не 
носії «характеру», а «ідеологи», речники важли-
вих екзистенційних тез, про що він неодноразово 
стверджує в інтерв’ю.

Так само символічною є й назва ЄДИН. 
У передмові до збірки Мирослав Дочинець заува-
жує, «що ти є саме такий. Єдин у своїй осібності, 
винятковості, неповторності», а книжка – «це – 
розсипи животворних зернят, у кожному з яких 
живуть насінина, дерево і плід самоспізнання».

Отже, авторське новоутворення ЄДИН, харак-
терне для ідіостилю Мирослава Дочинця (Вічник, 
Криничар, Світован), поєднує, на думку А. Вегеш 
[2, с. 20], «інформаційний зміст (інформаційно-сти-
лістичну функцію) і оціночний момент (емоційно-
стилістичну функцію), які разом працюють на ідею, 
художній задум, виражають сокровенне, мають 
кілька змістових шарів, що вказують на різні думки 
й оцінки письменника» [9, с. 31]. Причому Ю. Кар-
пенко стверджує, що «видумування назв – особли-
вий талант. Є люди, які добре пишуть, але не вміють 
давати назви своїм речам. І навпаки» [9, с. 33]; його 
спостереження стосуються й майстерності автора, 
якого досліджуємо у цій штудії.

Заголовковий комплекс притч збірки «Єдин» 
твориться автором із використанням метафо-
ричності, а також засобами поетичної морфо-
логії та синтаксису, із неповторними стилістич-
ними фігурами. У процесі дослідження виявлено 
декілька типологій моделей заголовків, зокрема 
структурна, змістовна, стилістична, які теоре-
тично кваліфікують А. Вегеш, Ю. Карпенко [3; 9].

До структурної моделі заголовків у Мирослава 
Дочинця належать такі:

1. Заголовок-словоформа (номен) – «Письмо», 
«Камінь», «Станція», «Без’їстів’я», «Цілість», 
«Єдин».

2. Заголовок-словоз’єднання – «Сліди і слід», 
«Сніги й слова», «Вогонь і попіл», «Війна і мир», 
«Солодке і гірке», «Життя і смерть речей».
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3. Заголовок-словосполучення (найбільша 
група) – «Нетлінна година», «Батькова рука», 
«Ключ небесний», «Її присутність», «Освячення 
часу», «Спадщина Господня», «Головний день», 
«Останнє його бездоріжжя», «Той, хто крила має, 
той і відлітає», «Хто ти?».

До змістовних характеристик належать:
1. Асоціативність – «Бог на кухні», «Більше 

кориці», «Ключ небесний», «Вічне», «Уроки 
Наполеона», «Абетка світу», «Моя Мекка».

2. Метафоризація – «Батькова рука», «Нетлінна 
година», «Спадщина Господня», «Семицвіття 
днів», «Бальзам бальзаміну», «Живло», «У савані 
радості», «Крила життя», «Харизма хризантеми», 
«Танець виноградної кісточки», «Світлина мого 
спогаду», «Душа роду», «Трава наших слів».

3. Алюзія – «Війна і мир», «Дай серцю 
волю…», тавтологія – «Правда правд».

4. Паремії – «Слова на вітер», «Дай серцю 
волю…», «Вічне учнівство», «Кожен своїм носи-
ком живе».

Характерним для унікального ідіостилю є такі 
стилістичні фігури:

1. Різноманітні форми дієслів: наказового спо-
собу – «Увійди…», «Не приймай…», «Дивися…», 
«Слухай», «Повір», «Розкажи мені»; 1-ї та 
2-ї особи – «Маєш…», «Нарікаєш», «Знаєш…», 
«Шукаю», «Люблю»; 3-ї особи – «Тебе не 
вчили…», дієприслівник – «Прощаючись…», 
«Дякуючи Якову…»; інфінітив – «Бути».

2. Початковий сполучник підрядного речення 
(апосіопеза, замовчування) – «Якщо…», «Коли 
Бог створював…», «Якщо казатимеш…», «Перш 
ніж…».

3. Займенники – «Ми», «Своє», «Щось», 
«Хто ти?»; прикметники – «Щасливий», «Вічне»; 

числівники – «Єдин», «Одна година одного дня 
одного року», «Єдина книга», «Двоє».

4. Називні речення – «Письмо», «Камінь», 
«Станція», «Без’їстів’я», «Вчора, сьогодні, 
завтра».

Найчастотнішою спільною ознакою є апосіо-
пеза, тобто умочання, є найуживанішою стиліс-
тичною фігурою для створення заголовків, яка 
підкреслює глибину думки та спонукає замисли-
тися над тим, що недомовлене, зокрема в Мирос-
лава Дочинця «Тільки те…», «Ми всі з яйця…», 
«Бувало…», «Дитина вигадує…», «Бути…», 
«Навчи мене…», «Немає…», «Тобі здається…», 
«Не сьогодні…», «Коли тіло», «Треба…», 
«Знову…».

Особливості творення заголовкового комп-
лексу Мирославом Дочинцем є відбитком його 
індивідуального стилю, усвідомлення якого фор-
мує у читача уявлення про філософську модель 
світу письменника.

Висновки і пропозиції. Досліджене дає під-
стави стверджувати, що збірка мініатюр і сповідь 
серця Мирослава «Єдин» у притчевій формі від-
криває нам інший світ, чи інший духовний вимір 
світу, «граціозно вглиблений» (Василь Стус), 
інтелектуально наснажений, філософськи поліва-
лентний. Індивідуальні особливості світосприй-
мання та художнього осмислення спричиняють 
перевагу у творчому доробку автора притчевих 
форм, якими просякнуті заголовки новел, їхня 
структура, образна система. У збірці наявні всі 
ознаки постмодерної притчевості, зокрема пара-
болічність, метафоризація, полісемантичність, 
двоплановість, ускладненість часопростору, 
міфологічне світовідчуття, біблійна символіка, 
моральний експеримент.
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Pinchuk T. S., Umanska T. O. THE PARABLE OF SHORT STORIES  
BY MYROSLAV DOCHYNETS “ONE” AS A SIGN OF INTELLECTUALIZATION  
OF HIS PROSE

The concept, features and genesis of parables in the Ukrainian discourse are studied, the collection 
of philosophical short stories by Myroslav Dochynets «One» is considered as a sample of intellectual prose. 
a feature of postmodern parable literature, the characteristics of various models of creating a title complex in 
this collection are analyzed.

It is established that Myroslav Dochynets’s prose miniatures «One» are philosophical short stories with 
elements of parables because of the following features: parabolic structure, in particular a kind of frame 
and allusions in epigraphs and elements of short stories; duality or presence of subtext; complicated space-
time, which is unlimited in space and time frame; mythological ambivalent worldview, the feature of which 
is a deeply religious Christian worldview, combined with pagan «interspersed»; symbolic images that have 
religious foundations; biblical symbols; moral experiment with the situation of existential choice between 
Good and Evil, different values.

It is proved that the postmodern parables of Myroslav Dochynets have all the features of parabolic works, 
in particular: philosophical, metaphorical perception of the problem, subtext, symbolism, multifacetedness.

It was found that the bright characteristics of various models of creating a title complex in the collection 
of Myroslav Dochynets «One» are the title-word form (noun), title-phrase, title-phrase (the largest group); 
the substantive characteristics include: associativity, metaphorization, allusion, paremia. The uniqueness 
of the writer’s idiosyncrasy is illustrated by the following stylistic figures: various forms of verbs, in particular 
the imperative mood, 1st and 2nd person, 3rd person; the initial conjunction of the subordinate clause in 
combination with aposiopeza, default; pronouns; nominal sentences, and the most common feature is 
aposiopesis.

Intelligence helps to understand that the collection of miniatures and confession of the heart of Miroslav 
Dochynets «One» in parable form reveals to us another world, or another spiritual dimension of the world, 
intellectually charged, philosophically polyvalent, because the writer’s idiosyncrasy prefers philosophical 
understanding of reality structure, image system.

Key words: parable, parabolicity, polysemanticity, biblical symbolism, title complex.
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У статті розглянуто пейзажі та натюрморти Емми Андієвської, що становлять вагому 
частину її поетичного доробку. Виявлено, що поетеса в ліриці імітує жанри образотвор-
чого мистецтва (пейзаж, натюрморт, портрет), візуалізує свої життєві враження, малює 
картини словом. Ліричні пейзажі відбивають особливості авторської манери, що полягає 
у відтворенні невидимого зв’язку між елементами навколишнього світу, прагненні зазирнути 
в інші виміри буття, розкрити його таємниці, застерегти від можливих катаклізмів. У пое-
тиці назв ліричних пейзажів акцентовано або їх вид (морський, гірський, міський), або час їх 
сприйняття (осінній, нічний, передгрозовий), або їхні важливі атрибути (грицики, наскрізний 
отвір, місяць), або певний кут зору («Краєвид з плавунцевого позему»). Вербальні пейзажі 
поетеси на відміну від живописних відзначаються динамічним характером, калейдоскопіч-
ністю вражень і нерідко набувають метафоричного смислу. Для поетики вербальних пейза-
жів характерні символіка образів, багата колористика, персоніфікація природи, авторська 
пунктуація, еліптичні конструкції, що надають творам додаткових вимірів сприймання.

Поетичні натюрморти Емми Андієвської містять у своїй назві жанрові визначення, що 
полегшують їхню жанрову ідентифікацію. Натюрморти, які поетеса вважає «зменшеною 
моделлю буття», вражають несподіваним поєднанням образів із різних сфер. Їх не вдається 
вкласти у звичні міметичні рамки, адже в них чимало незвичного, несподіваного, чудернацького, 
як, наприклад, у «Вагітному натюрморті» чи «Натюрморті з обрубаним хвостом». У натюр-
мортах-ванітас поетеса акцентує на швидкоплинності часу, проминальності життя, карі за 
гріхи. Поетичні натюрморти авторки можуть містити ознаки пейзажу. Пейзажі та натюр-
морти Емми Андієвської підтверджують цілісність особистості мисткині.

Ключові слова: лірика, малярство, пейзаж, натюрморт, поетологія.

Постановка проблеми. Емма Андієвська, за 
власним зізнанням, належить до категорії «всеїд-
них» людей, які в усьому (хоча би і в енциклопе-
діях та словниках) знаходять натхнення, творчо 
реалізують себе в найскладніших обставинах, 
навіть тоді, коли, здавалося б, зовсім немає умов 
для праці, коли доводиться творити всупереч 
обставинам і всьому світу (як це гіперболізовано 
не звучить). «Воювати проти всього світу? Будь 
ласка. Що на це інші скажуть? Нехай собі кажуть, 
що їм заманеться, – я знаю, що хочу. […] Так це 
ходити крізь стіни? – Я й ходжу все життя крізь 
стіни – улюблене моє заняття. Я вірю в силу духу. 
Перед «бацилою» духу нема перепон. І тільки 
вона обертає граніт на розквітлий сад» [1, с. 39].

«Всеїдність», здатність у всьому знаходити 
поживу для душі, імпульс для відкриття неви-

димих граней навколишнього світу змушують 
авторку звертатися до інших видів мистецтва, 
засвоювати їхні можливості, шукати і віднаходити 
нові способи самовираження, щоб передати мить 
невимовного, невловимого, особисто відчутого 
і, на її переконання, дуже важливого. Засвоєння 
можливостей живопису Емма Андієвська сві-
домо акцентує назвами творів, що містять у своїй 
структурі апеляцію до жанрів живопису, зокрема 
натюрморту, пейзажу, портрету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Творчій особистості Емми Андієвської присвя-
чено чимало досліджень, зокрема вчених діа-
спори: Володимира Державина, Данила Гусара-
Струка, Богдана Бойчука, Еммануїла Райса, Тадея 
Карабовича, Богдана Рубчака, Марка Стеха, Марії 
Ревакович, Івана Фізера. Данило Гусар-Струк, 

Живопис – це поезія, яку бачать,  
а поезія – це живопис, який чують.

Леонардо да Вінчі
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зокрема, відзначив особливості циклізації віршів: 
«Писання циклами – це, між іншим, метода, 
застосовувана в джазі. Це обігрування теми. Усі 
вірші у циклі – ніби варіяції на одну й ту ж тему. 
Це один аспект модерности Емми Андієвської» 
[2, с. 221]. Спостереження, на мою думку, варте 
уваги, адже прояснює одну з важливих ознак її 
стилю: повернення до самої себе, улюбленого 
кола тем та образів.

У вітчизняному літературознавстві про твор-
чий доробок авторки написано монографії: літе-
ратурний портрет письменниці подав Петро 
Сорока, її досліджували Іван Зимомря, Оксана 
Смерек, інтерсеміотичні перекодування у її твор-
чості простежувала Ірина Жодані. Ігор Астапенко 
здійснив літературознавчий аналіз жанрових 
моделей у ліриці останніх десятиліть. Чимало 
слушних спостережень висловили про ті чи інші 
аспекти її поетичної діяльності Світлана Водо-
лазька, Дмитро Дроздовський, Тарас Возняк, 
Тетяна Лисенко, Олена Маланій, Петро Осадчук, 
Юрій Ковалів, Ольга Шаф та інші вчені. Однак 
вербальні образи живопису ще не знайшли гли-
бокого висвітлення в літературознавстві, хоча 
й були предметом дослідницької уваги вчених. 
«Творчий доробок Е. Андієвської дає багатий 
матеріал для спостережень, адже вона свідомо 
експлікує багатогранність свого творчого амплуа: 
укладаючи збірки, супроводжує їх репродукці-
ями картин, нерідко поєднує малюнок зі словес-
ним текстом, творячи своєрідний поезоживопис» 
[3, с. 115]. Ольга Шаф виокремлює такі ознаки 
малярства в поезії Андієвської: «Насамперед 
домінування зорових образів, ілюстративність 
відтвореного світу, поєднання різних перспек-
тив його бачення в одному образі, фіксація мит-
тєвого стану об’єкта, його «фотознімок», увага 
до форми і кольору предмета, прийом світлотіні» 
[4, с. 28]. Для виявлення особливостей поетич-
них пейзажів і натюрмортів авторки застосуємо 
поетологічний підхід, запропонований Михай-
лом Тростніковим, який розглядає форму як най-
більш сконцентровану форму вираження худож-
ньої свідомості.

Постановка завдання. Мета статті – визна-
чити особливості художнього осмислення поете-
сою таких жанрів, як натюрморт і пейзаж. При 
цьому враховуємо, що вона – авторка багатьох 
малярських полотен (близько 17 тис). За її зізна-
нням, вона виявляла також здібності до музики, 
однак у цьому виді мистецтва не змогла себе 
реалізувати повною мірою через хворобу, з якою 
довелося боротися з дитинства.

Виклад основного матеріалу. Емма Андієв-
ська малює словом те, що інтуїтивно осягає чи 
відкриває за лаштунками усталеного, звичного, 
видимого. Поетеса в ліриці вдається до імітації 
жанрів образотворчого мистецтва, з-поміж яких 
найчастіше актуалізованими виявляються натюр-
морт, портрет, пейзаж.

Вербальні пейзажі. Перелік віршів-пейза-
жів підтверджує їх важливе місце в її творчому 
доробку: «Краєвид», «Краєвиди», «Знайомі крає-
види», «Морський краєвид увечері», «Нічний кра-
євид у місті», «Випадковий краєвид», «Передгро-
зовий краєвид», «Краєвид з античним підмурком», 
«Краєвид-терези», «Краєвид без лелеки і з ним», 
«Ретушований краєвид», «Краєвид з ознаками 
ящура», «Міський краєвид з місяцем», «Краєвид, 
недоперевтілений у птаха», «Краєвид з грици-
ками», «Краєвид з наскрізним отвором», «Краєвид 
із забутим поплавцем», «Краєвид нижче нуля», 
«Краєвид з куснями свідомости», «Краєвид з квіт-
частими левами, або переваги зеленого», «Нічний 
ляндштафт», «Краєвид, скручений у баранячий 
ріг», «Краєвид з плавунцевого позему», «Крає-
вид – з доважками», «Краєвид у межах квадрата», 
«Секуляризований краєвид», «Домашній краєвид 
у дощ», «Осінній краєвид з елементами натюр-
морту», «Гірські краєвиди», «Фасетні краєвиди» 
та ін. Назви віршів найчастіше містять указівку на 
вид пейзажу (морський, гірський, міський), зобра-
жену пору року (осінній), час його сприйняття 
(нічний, передгрозовий), важливу пейзажну деталь 
(наскрізний отвір) чи певний кут зору, що дає змогу 
прояснити вербально зображену картину.

Збірка «Шухлядні краєвиди» (2015), цикл 
«Ненормовані краєвиди» підтверджують пильну 
увагу авторки до пейзажних деталей, що викону-
ють у віршах різноманітні функції: замилування 
неповторною красою довкілля («Ледь-ледь світає. 
Ще світи – з опар. / В долинах ще туману вере-
тена. / Вода міняє ритм, обличчя, тонус, – / Ніде 
нема – ні центру, ні опор...»), відкриття незвич-
них ракурсів сприйняття («Світ – міниться, – 
вирує – й геть – тече»), визначення місця для здій-
снення Божого задуму («Бо й там, де – ані – нив, 
ані – стерні, / Могутнє – духа – пророста – зерно»), 
основи для есхатологічних передбачень («Світ – 
все ще – є, хоч – обриси – й змело», «Весь крає-
видик – тіпає: гарячка»), сферою фантасмогорій-
них видінь («Гуска – не яйця, а – світи – несе!»,  
«Й – за ручку – сонце, – радість – тамада»).

Вербальні пейзажі поетеси відрізняються від 
малярських динамічністю, калейдоскопічністю 
вражень, несподіваністю асоціацій: «На трьох 



275

Українська література

ногах – пішла під схил – оселя, / Лиш палицю 
узявши, дримбу й ворок» («Краєвид із сигналь-
ним світлом»), «Краплі заслухались, розплю-
щили повіки / Й повірили, ще мружачись від 
куль, – / Це день, що вирве серце – і зі скель» 
(«Краєвид з античним підмурком»); «Півроку 
іде краєвид / До струмка в гості» («Голос з зеле-
ною ніжкою…»). Іноді авторка поєднує ознаки 
кількох жанрових різновидів: пейзажу та натюр-
морту чи медитації.

Хоч – голі – й босі, – щит, – єдиний, – мужність,
Куляста блискавка, що – сили – множить.
На кожнім – кроці – вири – й роздоріжжя, –
Шлях – до – щораз – стрімкіших – перероджень
(«Шухлядні краєвиди»).
Авторська пунктуація, улюблені еліптичні кон-

струкції допомагають досягти у віршах «додат-
кових вимірів сприймання» («Бо якщо, скажімо, 
я (тобто Емма Андієвська. – В. П.) щось випускаю 
у своїй поезії, то це означає, що воно цілком не 
потрібне. Особливо це часто дієслово. І тоді коли 
його немає, тоді мимоволі той, хто читає, шукає, 
які дієслова тут можуть бути – три-чотири, і тоді 
всі значення тих, які можуть бути, але тут не є... 
Це дає додатковий вимір сприймання якогось 
явища»).

Вербальні картини Емми Андієвської відби-
вають візуальні враження, що виникли з певного 
ракурсу, тому мав рацію Данило Гусар-Струк, 
зазначаючи, що поетеса «досягає своєрідного від-
чуження (учуднення, тобто оновлення бажаного) 
тим, що вона дивиться з іншого позему чи іншими 
очима» [2, с. 218]. Тому у звичному, здавалося б, 
краєвиді вона відкриває незвичне, ледь уловиме: 
«Сам краєвид оголений по пояс, / Проходить в лузі 
голкотерапію/ В очеретах струмок тамує згагу, / 
Де обрії розсунув крильми гоголь…» [5, с. 189]; 
«Зіперся краєвид на коцюбу, / Й згасає, зосеред-
жений в собі» [5, с. 184]. Персоніфікацією явищ 
природи поетеса намагається застерегти від мож-
ливих катаклізмів, привернути увагу до проблеми 
збереження навколишнього середовища, проми-
нальності буття: «Та в глибині, де лінія дерев, / 
На той бік – крізь усе буття – діра» («Краєвид із 
наскрізним отвором»).

Пейзажі Емми Андієвської динамічні, рух-
ливі. Іноді рух набуває незвично швидкого 
темпу. У вірші «Рухомі ляндшафти», напри-
клад, зображено, як краєвиди нібито «неслись на 
конях, / жабри заломивши дишлом». Незвичність 
цієї картини зумовлена химерними видіннями 
реципієнта, який побачене не піддає суворому 
контролю розуму.

Їм кричать підняти дишло,
Їм кричать задуть мізинці,
Що, як бубон об намисто,
Їм кричать минати місто,
Пізно – й валяться додолу;
І ляндшафти мчаться далі
(«Рухомі ляндшафти»).
Есхатологічні передчуття навіюють апокаліп-

тичні картини: «Порожній краєвид. Із неба лиш 
гаки / Гойдаються. Та вартовий гука, / Щоб зачи-
няли двері й не стояли. / У просвітах, хай сам – 
небесний йолоп, / Ця ніч повік не матиме кінця, / 
Бо ж світла перерубано гінців» [5, с. 157]. Нагні-
тання темних барв передає загрозу, що нависла над 
людиною і всім людством. Поетеса вербальними 
засобами долає статику образотворчого полотна, 
відтворює, як зміна ракурсів змінює сприйняття 
певного предмета чи явища. У її віршах «світ – 
міниться, – сміється, – шарудить», тобто постає 
у розмаїтті виявів і суб’єктивній рецепції, що 
потребує підготовленого читача, здатного долати 
ймовірний спротив матеріалу для того, щоб увійти 
в її поетичний світ. «Сприйняття її віршів (особ-
ливо сонетів із пізніших збірок) вимагає доволі 
радикальної зміни раціональних «фільтрів» мис-
лення, які в українського (та й європейського 
загалом) читача тісно пов’язані з «логікою» син-
таксичної структури щоденної «прозової» мови, – 
підкреслює Марко Роберт Стех. – Якоюсь мірою, 
воно вимагає вивчення «нової мови», наближеної 
духом до клясичної китайської, та ще й усклад-
неної-доповненої граматичними можливостями 
української (відмінками, родами, часом, тощо). 
Ця інакшість мислення (ніби інша «частотність» 
самої мови – як у випадку читання дослівних пере-
кладів віршів Ду Фу) – це перша перешкода на 
шляху до сприйняття поезії Андієвської, і багато 
читачів ніколи не спромагаються цієї першої 
перешкоди подолати» [6, с. 22]. Поетичний світ 
Емми Андієвської багатий на фантасмагорійні 
видіння, надзвичайно ущільнений і по-дитячому 
привабливий.

У багатьох віршах актуалізовано міфологічну 
основу образів. Так, давні уявлення про світове 
дерево, що постає уособленням світобудови, вті-
лено поетичними засобами: «І крик, що коливав 
рівнину, / Висів на нитці, мов жовток, / І дерево, 
що розлилось по небу/ Біліше сонця, глибше оке-
ану, / Те дерево, що розділяє межі…» («Дерево»). 
Воно поєднує світ живих і мертвих, адже своїм 
корінням глибоко проникає в підземне царство, 
стовбуром спрямоване в земний світ, а кроною 
сягає вершин світобудови.
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Поетеса не лише відтворює міфологічні уяв-
лення предків, а й творить новітній міф про 
незвичне нічне дійство: «Ніч хиталась, як трава – / 
Небом пропливали душі / З парасолями в руках, / 
Затуливши море й сушу» («Нічний ляндшафт»). 
Душа людина, за народними уявленнями, може 
перевтілюватися у хмаринку, що викликає асоці-
ації з парасолькою. «Деякі пливли під душем, / 
Деякі – їх ніс трамвай…» – це уточнення, на мою 
думку, символізує очищення одних душ і вічний 
спочинок інших, тих, яких віз трамвай. Ніч як уті-
лення темних, деструктивних сил поетеса проти-
ставляє дню, світлу.

Поетичні натюрморти. Емма Андієвська сло-
вом малює натюрморти, проте уникає простого 
копіювання неживої природи: зірваних овочів, 
фруктів, зрізаних квітів, посуду, побутових дріб-
ниць. Її поетичний доробок складається з великої 
кількості вербальних натюрмортів: «Натюрморт 
як трамплін у намір», «Натюрморт з ускладненням 
у часі», «Натюрморт з клаксоном», «Натюрморт 
зі світловою спіраллю», «Натюрморт з тінню», 
«Натюрморт на тлі заходу сонця», «Натюрморт, 
що подорожує в часі», «Кухонний натюрморт з пів-
оніями», «Музичний натюрморт», «Натюрморт 
з одрубаним хвостом», «Натюрморт з залізною 
лійкою», «Переполовинений натюрморт», «Вагіт-
ний натюрморт», «Натюрморт з мідною лійкою», 
«Натюрморт з дощовим ухилом», «Переосмисле-
ний натюрморт», «Натюрморт в одноплощинно-
історичному розтині», «Натюрморт, прошарова-
ний краєвидом», «Натюрморт з етичним ухилом» 
та багато інших. Авторські назви натюрмортів 
акцентують або його деталі (клаксон, залізна чи 
мідна лійка), або метафоричний смисл.

Сама поетеса, відповідаючи на питання дослід-
ниці її творчості Ольги Шаф, зазначила, що вважає 
натюрморт «зменшеною моделлю буття, формою, 
у якій можна найповніше втілити будь-що, увесь 
світ, змінюючи кут зору» [4, с. 170]. Це авторське 
зізнання дає змогу пояснити значну питому вагу 
натюрмортів у її поетичному доробку.

Натюрморти, як відомо, відбивають наслідки 
втручання людини в живу природу, що зво-
диться до знерухомлення тварин, зривання чи 
зрізання, як у випадку з квітами, дарів природи. 
Вербальні картини Емми Андієвської відтво-
рюють, на перший погляд, звичні для жанру 
деталі: «Перчина, баклажан і огірок / Між цибу-
лин на таці металевій» («Перекошений натюр-
морт»), «Потята шинка, хліб, овечий сир / Й 
волове око, мов яйце, з-під льоду» («Натюрморт 
із тінню»), «Булочка, редька, ніж і кухоль пива…»  

(«Вагітний натюрморт»), «Цибулі в’язка, бакла-
жан, гарбуз / І біля миски в цяточках – гантелі» 
(«Інтегральний натюрморт»), «У вазі три жор-
жини і косарик. / Горнятко, ложка, – як тунелі 
згадок» («Розвіяний натюрморт»). Соковиті овочі 
та фрукти символізують багаті дари природи, 
земні насолоди, кухоль пива – втіху, задоволення, 
а ніж – уразливість людини, її смертність.

Павукоподібний косарик із «Розвіяного натюр-
морту» навіяний, очевидно, відомою картиною 
Сальвадора Далі «Вечірній павук обіцяє надію», 
що була сприйнята глядачами як натяк на події 
Другої світової війни. Художник показав, як із 
засохлої оливи звисає деформована фігура музи-
канта з віолончеллю в руці, по спотвореному 
обличчю віолончеліста повзають мурашки, а на 
щоці сидить косарик. Знаковою постає фігура 
богині перемоги Ніки, яку автор уважав проро-
чою, бо вона давала надію на перемогу у війні. 
Назва картини також оптимістична, адже, за фран-
цузьким повір’ям, якщо ввечері побачиш павука, 
то наступний день буде для тебе вдалим.

У натюрмортах поетеси у звичному можна, 
однак, віднайти чимало несподіваного: «Читач, 
сподіваючись побачити традиційну предметну 
композицію, буде вражений, приголомшений, 
натрапивши на несподівані, інколи навіть незна-
йомі образи й предмети, освітлені чудернацькими 
барвами. Майже театральна гра світла-тіні в пое-
тичних натюрмортах Андієвської змусить читача 
пригадати страшні сни-видіння та може викли-
кати шквал непередбачуваних, не завжди пози-
тивних емоцій, переживань, залишивши по собі 
неоднозначні враження й відчуття» [7, с. 151]. 
Натюрморти Емми Андієвської лише на перший 
погляд відтворюють традиційні для жанру побу-
тові деталі. Насправді вони виходять далеко за 
межі жанрового канону, відсилають читача то до 
міфологічних образів, то до біблійних колізій:  
«На дошці пляма світла, як аґрафа, / Яку розтягу-
ють на боки грифи, / Аби цитриновий – між ними – 
берег / Й назовні те, що – вівцями в оборі, – / Із 
додатковим зором і чуттям, / Де світло, що чорніш 
від чорноти» («Натюрморт із змінним світлом»). 
Під аґрафами мають на увазі висловлювання Ісуса 
Христа, що допомагають подолати темряву, від-
кривають шлях до світла. Амбівалентний образ 
грифів, які буцімто «розтягують» Ісусові слова, 
викликає цілу низку асоціацій про взаємопере-
ходи станів, нестійкість контрастів, мінливість 
усього сущого. Ці мотиви властиві такому різ-
новиду натюрморту, як ванітас, що в перекладі 
з латинської означає «марнота», «марнославство».  
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У «Натюрморті з ускладненнями в часі», напри-
клад, такий давній музичний інструмент, як лютня, 
почеплена струнами вниз, символізує відсутність 
виконавця, тимчасовість насолод: «Айва і кілька 
фіялкових смокв. / І лютня – струнами униз – на 
рюшах. / І дзеркало, яке ледь-ледь – пороша. / Перо 
і тиша, аж гірка на смак» («Натюрморт з усклад-
неннями в часі»). У натюрмортах-ванітас акценто-
вано увагу на швидкоплинності часу, проминаль-
ності людського життя та карі за гріхи.

Вербальні натюрморти Емми Андієвської 
можуть поєднувати ознаки кількох малярських 
жанрів, містити пейзажні деталі, що акцентують 
уже самі назви творів, як, наприклад, «Натюр-
морт на тлі заходу сонця», «Натюрморт, проша-
рований краєвидом», «Осінній краєвид з елемен-
тами натюрморту». Поетеса, власне, багато уваги 
приділяє тлу для своїх натюрмортів, тому часто 
поєднує пейзажні деталі та нерухомі предмети. 
«Натюрморт з елементами краєвиду» містить не 
лише ознаки згаданих у назві жанрів, а й при-
кмети медитації: «…Прокинувсь віддих, круглий, 
як цибуля, / З фасетами і шпичаками болю, / Що – 
лунами – шафран і сандарак, – / Аби нутро – на 
джерело в яру» [5, с. 293]. Зображальні деталі не 
лише описують, а й насамперед виражають, від-
творюють неповторність світобачення авторки, 
яка словом малює те, що постало в її уяві, вра-
жаючи величезним лексичним запасом, актуаліза-
цією різних шарів словникового фонду. Анатолій 
Мойсієнко із цього приводу писав: «В арсеналі 
її (тобто Емми Андієвської. – В. П.) лексики – 
і слово старовинне, вишукано книжне, і пісенно-
фольклорне, народне, яке так само, відчувається, 

любовно добуте з глибин людської пам’яті, люд-
ського досвіду, уважливо й плекально перебране 
по намистині у робітні сучасного поета» [8, с. 45].

Вербальні натюрморти Емми Андієвської 
важко вкласти в певні міметичні рамки, адже пое-
теса сягає в них сфери трансцендентного, таєм-
ничого. Нерідко вони вражають несподіваним 
поєднанням деталей і компонуванням образів 
із різних сфер буття та інобуття. Еліптичні кон-
струкції лишають простір для сприймання, нада-
ють натюрмортам поліфонії, адже дають змогу 
домислювати, доуявляти на свій кшталт пропу-
щене слово.

Висновки і пропозиції. На творчому доробку 
Емми Андієвської позначилася багатогранність 
таланту, який авторка реалізує в різних мис-
тецьких сферах: малярстві, літературі, меншою 
мірою – у музиці. Одержимість творчою діяль-
ністю дає можливість їй малювати не лише фар-
бами, а й словом. Вражає дивовижна працездат-
ність авторки, яка може працювати по 18 годин на 
добу, адже для неї «творчість – то Бог», який рятує 
від повсякденної рутини. Особливостями творчого 
процесу є несподіваність, спонтанність асоціацій, 
колористичне бачення світу. Поетеса візуалізує 
враження від навколишнього світу, прагне роз-
крити приховану суть речей, показати невидиме 
у видимому. Вербальні пейзажі й натюрморти 
мають в авторки динамічний характер на відміну 
від малярських. У вербальних описах нерідко поєд-
нано ознаки кількох малярських жанрів: пейзажу, 
наприклад, і натюрморту. Окремої уваги потребу-
ють портрети Емми Андієвської, що будуть роз-
глянуті в контексті її малярського доробку.
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Prosalova V. A. “WORK IS THE DEVIL, AND CREATIVITY IS THE GOD”:  
LANDSCAPE AND STILL LIFE IN EMMA ANDIEVSKA’S POETIC COMPREHENSION

The article considers landscapes and still lives of Emma Andievska, being an important part of her poetic 
work. The poetess is found to imitate the genres of fine arts (landscape, still life, and portrait) in the lyrics; she 
visualizes her life experiences, paints them in words. Lyrical landscapes reflect the peculiarities of the author’s 
manner aimed at recreating the invisible connection between the elements of the surrounding world, the desire 
to look into other dimensions of life, reveal its secrets and warn of possible cataclysms. The poetics in the names 
of lyrical landscapes emphasizes either their type (sea, mountain, urban), or the time of their perception 
(autumn, night, pre-thunderstorm), or their important attributes (grits, via opening, the moon), or a certain 
angle of view (“Landscape of the floating earth”). The writer’s verbal landscapes, in contrast to the picturesque 
ones, are marked by a dynamic character, kaleidoscopic impressions, and often acquire a metaphorical 
meaning. The poetics of verbal landscapes is characterized by the symbolism of images, rich colors, author’s 
punctuation, elliptical constructions which give additional dimensions of perception to the works.

Emma Andievska’s poetic still lives contain genre definitions in their title, which facilitate their genre 
identification. Regarded as “a reduced model of life” by the poetess, still lives impress with an unexpected 
combination of images from different fields. They can not be placed in the usual mimetic framework, because 
they have a lot of unusual, unexpected, and bizarre, such as in “Pregnant Still Life” or “Still Life with 
a Chopped Tail”. In vanitas still lives, the poetess emphasizes the ephemerality of time, the transience of life, 
the punishment for sins. The author’s poetic still lives may contain features of the landscape. Emma Andievska’s 
landscapes and still lives confirm the integrity of the artist’s personality.

Key words: lyrics, painting, landscape, still life, poetology.
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ОБРАЗ ПАННОЧКИ У ПОВІСТІ «ІНСТИТУТКА»  
ЯК ХУДОЖНЯ ПРОЄКЦІЯ МАРІЇ ВІЛІНСЬКОЇ

У статті розглянуто повість «Інститутка» Марка Вовчка з погляду художньої проєкції 
у ній дружини Опанаса Марковича та можливої авторки Марії Вілінської. Відзначено, що 
питання авторства повісті (як і загалом «Народних оповідань») постало від часу публіка-
ції цих творів. Це питання по-своєму розглядали В. Доманицький, Олена Пчілка, В. Бойко, 
О. Лазаревський, М. Чалий, І. Стешенко. Автор статті пропонує власну версію автор-
ства, зосереджену на аналізі тексту повісті і психотипі головної героїні твору – панночки. 
У новій версії враховано передусім психологічні чинники у створенні текстів, які припису-
ють Марку Вовчку, а текстуальний аналіз повісті «Інститутка» дає вагомі аргументи про 
те, що образ панночки у ній є проєкцією особистості Марії Вілінської, розкритої її чолові-
ком і літератором Опанасом Марковичем. Аргументи для цього беруться з тексту повісті, 
вони стосуються поведінки, вчинків, мотиваційних чинників, психології стосунків із чолові-
ком інститутки. Аргументація вказує на те, що Марко Вовчок (Марія Вілінська) не могла 
бути автором повісті, тому що авторські рефлексії тут відсутні. Можна припустити, що 
за характером україномовного тексту, за позицією автора у змалюванні головного персо-
нажа твору, за акцентами у зображенні психології інститутки текст належить Опанасу 
Марковичу. До всього додається факт, що після «Народних оповідань» та «Інститутки» 
Марко Вовчок нічого не написала українською мовою. Йдеться про літературну містифі-
кацію, яка викликала у літературної критики 1860-х років неоднозначні оцінки авторства 
та особистості Марії Вілінської. Питання авторства «Народних оповідань» та зокрема 
повісті «Інститутка» досі залишається дискусійним у літературознавчих студіях. Тому 
для вирішення цього питання пропонується новий погляд на дослідження авторського 
начала крізь призму художньої образності на прикладі твору «Інститутка». З’ясовано, 
що негативний образ панночки є художньою проєкцією самої Марії Вілінської. Така теорія 
вибудовується на основі зіставлення життєвих фактів імовірного прототипу Маркови-
чівни із сюжетною лінією інститутки.

Ключові слова: автор, персонаж, Марко Вовчок, Марія Вілінська, текст, оповідання, пси-
хотип.

Постановка проблеми. 1858 р. в українському 
культурному середовищі ознаменувався появою 
збірника прозових творів «Народні оповідання» 
Марка Вовчка (літературний псевдонім Марії 
Вілінської), який захопив інтелігентну публіку 
та літераторів вишуканою українською мовою, 
вправним вибудовуванням сюжетів про страж-
дання знедолених кріпаків, які мріють будь-яким 
способом отримати волю. Але письменницьку 
спільноту, особливо її жіночий сегмент (Олену 
Пчілку, Ганну Барвінок, Марію Грінченко), збен-
тежило те, що автором таких художньо доверше-
них творів є молода жінка (на час виходу збірки 
Марії Вілінській було лише 25 років), а особливо 
той факт, що ця молода особа все попереднє життя 
прожила в Росії (Орловська губернія), а за сім 
місяців досконало вивчила українську мову, якою 

й написала свої оповідання. Олена Пчілка у листі 
до О. Огоновського зазначала: «...Якесь диво, 
що людина, зроду не чувши української мови, 
ледве захотіла, у два дні перейняла мову зо всіма 
найтонкішими її властивостями й почала писати 
по-українськи, та ще й як – краще всіх україн-
ських повістярів. Далебі, се зневажало українську 
мову: що ж то за така осібна мова, характерна 
мова й письменність, коли всякий чужесторонець 
возьме й зараз писатиме, та ще як досконало!» 
[6, с. 1086–1087].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Із того часу розпочалася дискусія про автор-
ство «Народних оповідань» серед кола науков-
ців-літературознавців. Свої думки висловили 
В. Доманицький («З науково-творчої спадщини: 
статті, рецензії, огляди, бібліографія»), В. Бойко 
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(«Біоґрафічні відомості про Марка Вовчка 
і питання про авторство»), О. Лазаревський 
(«Памяти А. В. Марковича»), М. Чалий («К био-
графии А. В. Марковича»), І. Стешенко («Марко 
Вовчок і його українські твори») та ін. Навіть титан 
українського літературознавства Іван Франко мав 
сумніви стосовно авторства Марії Вілінської. Так, 
у некролозі під назвою «Марія Маркович (Марко 
Вовчок). Посмертна згадка» він писав: «Хто 
читав українського Марка Вовчка, той хоч би який 
запеклий теоретик, напевно стоятиме під впливом 
чару й розкішності його чудової мови. В москов-
ських творах Марка Вовчка, на дивне диво, зовсім 
навпаки: мова ординарна, безбарвна, неорганічна 
мішанина людової великоруської з мовою кан-
целярії та школи, густо підсипана українізмами, 
українськими поговірками та піснями. Так і чуєш, 
читаючи ті оповідання, що вони неначе переклади 
з якоїсь іншої мови, рідної і натуральної мови 
авторки. Тут у неї і горрендні партиципіальні кон-
струкції, яких ніколи не побачите в її українських 
писаннях, і безбарвні та шаблонові розмови панів, 
а навіть розмови властивих її героїнь, кріпачок, не 
мають того блиску і колоритності, що в україн-
ських оповіданнях» [8, с. 3].

Постановка завдання. Мета статті – запро-
понувати нову версію авторства «Народних опо-
відань» та повісті «Інститутка», врахувавши 
попередні припущення дослідників. У новій вер-
сії враховано передусім психологічні чинники 
у створенні текстів, які приписують Марко Вов-
чок, а текстуальний аналіз повісті «Інститутка» 
дає вагомі аргументи про те, що образ панночки 
у ній є проєкцією особистості Марії Вілінської, 
розкритої її чоловіком і літератором Опанасом 
Марковичем.

Виклад основного матеріалу. Різноманіття 
думок, які підтверджували авторство Марії Вілін-
ської чи спростовували його, здебільшого ґрун-
тувалося на сумнівах її сучасників, відсутності 
рукописів «Народних оповідань», висловлю-
ваннях із листування О. Марковича і П. Куліша, 
П. Куліша і Марко Вовчок, на факті, що після роз-
лучення з чоловіком «Маруся» перестала писати 
україномовні тексти високого ґатунку. Іван Сте-
шенко у рефераті «Марко Вовчок і його україн-
ські твори» (1907) на противагу іншим літерато-
рам запропонував новий підхід до цієї проблеми 
й аргументував думку про те, що відгадка або 
відповідь на поставлене запитання лежить у пло-
щині художніх творів, а саме україномовних. Він 
також висловив думку про художнє віддзерка-
лення особистостей можливих авторів україно-

мовних текстів О. Марковича та Марії Вілінської 
у повісті «Інститутка»: «Мені вона здається дуже 
простою – на підставі психічних рис обох Марко-
вичів. Він – надзвичайно добра душа, але кволої 
вдачі, завжди готовий до послухання тому, кому 
він серцем відданий. Вона – красуня-егоїстка, 
яка, може, любила колись чоловіка, але ще більше 
себе, готова його третіровати. Він, як ми знаємо, 
не міг при гості сидіти в неї в кабінеті. Коротко 
говорячи, деякі риси їх обох, безсумнівно, одбива-
ються в оповіданні «Інститутка» [7, арк. 8].

Зважаючи на цю думку, виникає питання: чи 
могла б авторка-жінка ідентифікувати себе з від-
верто негативним художнім образом панночки, 
а не позитивним – кріпачкою Устиною, від якої 
ведеться розповідь? і чи біографічні факти з життя 
подружжя відобразилися в «Інститутці»? У повісті 
розповідь про панночку починається з моменту, як 
вона приїздить до своєї бабусі, і лише є поодинокі 
згадки про її минуле: «у Києві обучалась у яко-
мусь там... от коли б вимовити... ін-сти-ту-ті…» 
[1, с. 6], до науки була неохоча, бо цікавило її лише 
французька мова та танці: «До французької мови 
і до музики добре і я бралась, – до танців тож. Що 
треба, то треба. На се вже кожний уважає, кожен 
і похвалить; а все інше – тільки морока…» [1, с. 8]. 
А чому головна героїня називається панночкою, 
автор не уточнює. Чи мала Марія Вілінська дво-
рянське походження, чи була вона панночкою?  
З її біографії відомо, що Марія Олександрівна 
Вілінська народилася 10 (22) грудня 1833 р. 
в маєтку Єкатерининське Єлецького повіту Орлов-
ської губернії у збіднілій російській дворянській 
сім’ї. З 1845 р. навчалася в приватному пансіоні 
міста Харкова (інституті шляхетних дівчат) і, як 
і наша героїня, добре вивчила французьку мову. 
І це знання їй справді знадобилося: Марія Вілін-
ська перекладала з французької на російську мову 
твори Жуля Верна і так заробляла собі кошти на 
життя. Марко Вовчок у цьому освітньому закладі 
навчилася й музики та танцям, бо основою того-
часної жіночої освіти був гуманітарний та есте-
тичний напрями.

Після завершення інституту шляхетних дівчат 
Марія Вілінська не їде додому, до матері, як 
і панночка, а вирушає на постійне місце прожи-
вання до родичів. Тільки інститутка їде жити до 
бабусі, а «Маруся» – до тітки К. П. Мардовіної 
в Орел. Родичка Вілінської у Орлі мала салон, 
у якому збиралася інтелігентна молодь, письмен-
ники та фольклористи. Саме на таких зустрічах 
і познайомилося майбутнє подружжя Марковичів.  
Що ж до панночки з повісті «Інститутка», то вона 
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з полковим лікарем зустрілася на вечоринках, які 
їй організовувала бабуся, аби розважити онучку. 
Опанас Маркович зачаровується красою Марії 
так, як і полковий лікар – панночкою: «І що ж то за 
хороша з лиця була! І в кого вона така вродилася!» 
[1, с. 7]. Але проти союзу Марковича з юною дівчи-
ною була тітка Катерина Мордовіна: «Тітка була 
проти Опанаса, вона мріяла видати племінницю 
за багатого орловського поміщика Ергольського, 
який був закоханий у Марію. Посварившись із 
тіткою, племінниця переїхала в Єлець до матері» 
[4, с. 167]. Співпадіння чи ні, але бабуся панночки 
була проти її шлюбу з бідним та без роду полко-
вим лікарем, бажаючи видати внучку за багатого 
і знатного чоловіка, навіть аж за самого князя: 
«Дам тебе за князя чи за графа, за багатиря всес-
вітнього! А панночка й голову задерла, і виступає 
так, наче вже вона княгиня великородна» [1, с. 12], 
«Стара пані тільки що головою в мур не б’ється, 
та нічого не врадить: – Як ви мені, бабуню, на 
перешкоді станете – умру!.. І не гомоніть! Не 
одмовляйте! Змилуйтеся!» [1, с. 21].

І ще є в тексті факт, який спільний для біо-
графії Марії Вілінської і долі панночки: в обох 
шлюбах народжується син. У героїні повісті – 
«Народився син у панії» [1, с. 48], а у Марії від 
Опанаса Марковича народжується син на ім’я 
Богдан 27 жовтня 1853 р. Стосунки між Маркови-
чами не заладилися з появою первістка, що потім 
призвело до їхнього відчуження та в подальшому 
до їх роз’їзду. Після того як Марія Вілінська 
виїхала за кордон (тоді їхньому сину було лише 
шість років), відтоді батько й син практично не 
бачилися. Навіть останнє передсмертне прохання 
Опанаса Васильовича колишня дружина не вико-
нала, не відіслала сина в Україну, до Чернігова, 
щоб побачитися востаннє та навіки попрощатися 
з батьком. Власне, такий учинок лише свідчив 
про жорстокість і немилосердність Марії. Такими 
ж рисами володіє й панночка, яка то фізично зну-
щається над кріпачками, то психологічно тисне на 
свого чоловіка, аби той їй завжди підкорявся та не 
мав права голосу.

Гіпотетично виникає думка, що автором 
повісті «Інститутка» є Опанас Маркович, який 
свою правду про авторство закодував у худож-
ньому світі літературного твору. До речі, пер-
шопочаткова назва твору була «Панночка» 
(1858 р.), що відображало можливо ще теплі 
почуття прив’язаності та закоханості старшого 
чоловіка до молодої дружини, номінація мала 
намір не вказати на соціальний стан героїні, 
а охарактеризувати егоїстичну, капризну, при-

мхливу «дівчинку». Коли відбулася заміна назви 
твору та чому? Як відомо, Марко Вовчок почала 
писати повість «Інститутка» вже 1858 р. в Неми-
рові, а закінчила у 1859-му в Санкт-Петербурзі. 
Зрозуміло, що початкова назва з’явилася в Укра-
їні, а у столиці Російської імперії видозмінилася 
на «Інститутку». І якщо Маркович був автором 
повісті, то й він зробив таку заміну, щоб підкрес-
лити тональність стосунків із дружиною.

У творі автор ніби обґрунтовує пряме значення 
цього слова: героїня – випускниця інституту. Але, 
припустімо, що Опанас Маркович ще той кон-
спіратор, тож під «інституткою» може ховатися 
співзвучне російське слово «проститутка». Без 
сумніву, у чоловіка була підстава так уважати, 
адже, потрапивши у столицю тодішньої імперії, 
Марія Вілінська заводила романи з чоловіками 
з кола літераторів та критиків. Відомий її перший 
та гучний роман з П. Кулішем, її першим редак-
тором, який відбувався у буквальному розумінні 
на очах у чоловіка. «Маруся» і після розставання 
з Марковичем зажила слави звабливої «фатальної 
жінки». Катерина Юнге, дочка графа Толстого, 
писала: «Усі чоло віки сходять від неї з глузду: 
Тургенєв лежить біля її ніг, Гер цен приїхав до неї 
в Бельгію, де його мало не схопили, Куліш через 
неї розійшовся з жінкою, Пассек захопився до 
того, що кинув свою працю, свою кар’єру, змар-
нів увесь і їде з нею, не зважаючи зовсім на те, 
що брат тільки-но видужав після гаря чки, а мати 
захворіла з горя…» [2, с. 194]. І панночка з повісті 
насолоджується увагою чоловіків, вона їх вабить 
і зваблює: «А паничів що то в нас перевернулось! 
Аж роєм коло нашої панночки звиваються, – так, 
як ті джмелі, гудуть. Обійшла либонь вона їх 
усіх, – кого словами, а кого бровами: одного на 
здоров’я любенько питає; другому жалиться, що 
без його чогось їй смутно та дивно; которого коло 
себе садовить, скажи, начеб свого посім’янина. 
Бідахи розкохались, аж зовсім подуріли, з лиця 
спали, сохнуть. День у день наїздять до нас, одно 
одного попереджаючи та зизим оком накриваючи. 
Чи так вона всім до душі прийшла, чи не було їм 
тоді чого іншого розважитись, тільки так комахою 
й налазять і налазять» [1, с. 12].

Про стосунки Марії та Опанаса Маркови-
чів мало відомо. Але той факт, що Маркови-
чівна, незважаючи на репутацію чоловіка, вільно 
заводила романи, говорить про характер їхніх 
стосунків. Їй Опанас Васильович як письмен-
ник та як наставник, безсумнівно, був важли-
вий, але як чоловік – навряд чи. Стосунки пан-
ночки та полкового лікаря також були дивними:  
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«Чудне панське кохання!» [1, с. 23], «Любила 
вона його, та якось чудно любила, не по-людськи» 
[1, с. 22]. У повісті ілюстративно демонструються 
стосунки героїв як не «здорові»:

«– Слухайте, – каже до його, – їдьте до міста 
та купіть мені те й те, та хутенько! Поскоріться ж, 
щоб я не гнівалась!

Він зараз їде, купує там, що казано.
– Боже мій! Чого се понакуповували? Я сього 

не хочу! Їдьте та змініть! Мені такого не треба!  
От добро вишукали!

Знов їде він, міняє. Або так. Хоче він води 
напитись, – вона:

– Не пийте, не пийте!
– Чому?
– Я не хочу! Не пийте!
– Та коли ж я хочу пити!
– А я не хочу! Чуєте? Не хочу!
І вже так гляне чи всміхнеться, що він послу-

хає. Коли то й розгнівається, одвертається од його, 
не говорить. Він уже і перепрошує, і благає – 
трохи не плаче» [1, с. 23].

Такий тип взаємин, характеризує стосунки 
у парі, в яких одна людина порушує особисті кор-
дони іншої, принижує з метою психологічного 
тиску та маніпуляцій. У психології є чітка назва 
таким стосункам – аб’юзивні. Це принизливі вза-
ємини між двома людьми, які супроводжуються 
постійними маніпуляціями за допомогою шан-
тажу, погроз, а також моральним знущанням із 
боку агресора. Панночка вправна маніпулянтка, 
знає як на чоловіка психологічно надавити, аби 
той пішов на поступки:

«Годі тобі, голубко, клопотатись. Ось послу-
хай лишень, що я тобі скажу: я вже кума при-
гласив.

– Кого ж ти просив? – перехопила його пані.
– Свого товариша. Такий славний чоловік, 

добрий.
– Боже мій! Я одразу догадалась!.. Запросив 

якесь убожество!.. Та я не хочу сього й чути! Не 
буде сього! Не буде!

А сама у плач ревний.
– Серденько, не плач! – благає пан, – сер-

денько, занедужаєш! Не буде того кума; я його 
перепрошу, та й кінець. Скажи тільки мені, кого 
ти хочеш, того й завітаю.

– Полковника треба прохати, – от кого!
– Полковника, то й полковника. Завтра й поїду 

до його. Ну, ізбач мені, любонько, що я тебе засму-
тив!

– Ото-то й єсть, що ти мене зовсім не жалуєш: 
усе мене журиш!

– Голубко моя! – промовив пан стиха, – пожа-
луй і ти мене. Ти, знай, сердишся, кричиш, сва-
ришся; а я сподівався...

Та як заридає!» [1, с. 48].
Продемонстрований фрагмент тексту є класич-

ним зразком психологічної маніпуляції, особис-
того впливу, який використовується героїнею пові-
сті «Інститутка» для латентного впровадження 
в психіку полкового лікаря її цілей, бажань, намі-
рів, які не співпадають із його мріями (мати за кума 
свого товариша). Панночка саме вдається до суто 
жіночих методів психологічного впливу, аби пере-
конати та нав’язати свою думку і своє бачення (за 
кума треба брати лише багатого та знатного роду 
панича). Згідно з концепцією Гарріет Б. Брейкер 
[9], є різні шляхи, якими маніпулятори контролю-
ють своїх жертв, один серед них, який і притаман-
ний інститутці, – це покарання, що досягається 
плачем і грою у жертву. Якщо панночка маніпу-
лянтка, яка грає роль жертви, то полковий лікар 
(її чоловік) – жертва, що грає роль тирана. «Він 
був добрий душею й милостивий пан, та плохий 
зовсім, – ніщо з його. Опитувавсь він жінку вмов-
ляти, та не така-то вона. Далі вже і наменути на 
сю річ боявся, — мов не бачить нічого, не чує. 
Не було в його ні духу, ні сили. Сказано: добрий 
пан – не б’є, не лає, та нічим і не дбає. Як почне 
пані обмирати та стогнати, та в крик викрику-
вати, то він руки й ноги її вицілує, і плаче, і сам 
людей лає: «А щоб вас! А бодай вас!.. От уморять 
мені друга!» [1, с. 50]. Тобто пан мав хворобливе 
бажання догодити своїй пані, він є емоційно 
залежним від свого маніпулятора, і щоб не утра-
тити кохану людину, погоджується на все, що від 
нього вимагає маніпулятор.

Опанас Маркович навіть після роз’їзду з дру-
жиною та безкінечних її зрад не бажає чи не може 
перервати емоційний зв’язок із Марією Вілін-
ською і до останніх днів його життя підтри-
мує спілкування з нею (листування). Та навіть 
у 1860-х роках, перебуваючи у різних країнах, 
«один із варіантів свого рукопису О. Маркович 
передав своїй дружині в Париж, де можна було 
з меншими труднощами їх надрукувати. Марія 
Олександрівна видала їх, озаглавивши збірник 
«Двісті українських пісень. Співи і слова зібрав 
Марко Вовчок» без згадки імені Опанаса Васи-
льовича [4, с. 263].

Висновки і пропозиції. Питання автор-
ства «Народних оповідань» та зокрема повісті 
«Інститутка» досі залишається дискусійним 
питанням у літературознавчих студіях, тому для 
вирішення цього питання пропонується новий 
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погляд на дослідження авторського начала крізь 
призму художньої образності на прикладі твору 
«Інститутка». З’ясовано, що негативний образ 
панночки є художньою проєкцією самої Марії 

Вілінської. Така теорія вибудовується на основі 
зіставлення життєвих фактів імовірного прото-
типу Марковичівни із сюжетною лінією інсти-
тутки.
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Savenko O. P. THE IMAGE OF A YOUNG LADY IN THE STORY “INSTITUTE”  
AS AN ARTISTIC PROJECTION OF MARIA VILINSKA

The article examines the novel «Institute» by Mark Vovchko in terms of artistic projection of his wife 
Opanas Markovich and possible author Maria Vilinska. It is noted that the question of authorship of the story 
(as well as in general «Folk Tales») arose from the time of publication of these works. V. Domanytsky, 
Olena Pchilka, V. Boyko, O. Lazarevsky, M. Chaly, and Steshenko considered this issue in their own way. 
The author of the article offers his own version of the authorship, focused on the analysis of the text 
of the story and the psychotype of the main character of the work – a young lady. The new version takes into 
account primarily psychological factors in the creation of texts attributed to Marko Vovchok, and textual 
analysis of the story «Institute» gives strong arguments that the image of the young lady in it is a projection 
of the personality of Maria Vilinska, revealed by her husband and writer Opanas Markovich. Arguments for 
this are taken from the text of the story, they relate to behavior, actions, motivational factors, the psychology 
of relations with the husband of the institution. The argument indicates that Marko Vovchok (Maria Vilinska) 
could not be the author of the novel, because the author’s reflections are absent here. We can assume that 
the character of the Ukrainian-language text, the position of the author in depicting the main character 
of the work, the accents in the image of the psychology of the institute, the text belongs to Opanas Markovich. 
Added to all this is the fact that after «Folk Tales» and «Institute» Marko Vovchok did not write anything in 
Ukrainian. It is a literary mystification that provoked ambiguous assessments of the authorship and personality 
of Maria Vilinska in the literary criticism of the 1860s. The question of the authorship of «Folk Tales» and in 
particular the novel «Institute» still remains a debatable issue in literary studies. Therefore, to address this 
issue, we offer a new look at the study of the author’s principle through the prism of artistic imagery on 
the example of thestory «Institute.»

Key words: author, character, Marko Vovchok, Maria Vilinska, text, story, psychotype.
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ВАРІАЦІЇ ПРОВІДНОГО МОТИВУ В ТРИПТИХУ  
ІВАНА СВІТЛИЧНОГО «ТРИ СВОБОДИ»:  
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ДІАЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Стаття присвячена українському поетові й дисиденту Іванові Світличному (1929–1992). 
Проблема екзистенціальних смислів художнього тексту та поетики їх вираження є актуаль-
ною в сучасній науці, тому авторка статті порушила цю проблему й запропонувала її вирі-
шення. Триптих «Три свободи», написаний в ув’язненні, є об’єктом дослідження. Дослідниця 
мала на меті визначити екзистенціальні смисли мотиву свободи, що є провідним у віршах 
триптиху. Метод екзистенціально-діалогічної інтерпретації тексту вибраний як спосіб 
досягнення поставленої мети.

Іван Світличний – представник українського національно-демократичного руху, котрий 
сформувався в 1960-ті роки й розгромлений тоталітарною комуністичною владою. У віршах 
автор підніс ті цінності, за оборону яких був покараний владою. Свобода – одна із цих ціннос-
тей. Триптих складається з трьох сонетів, кожний із яких містить розвиток мотиву сво-
боди як у філософському, так і в поетикальному аспектах. Історичний контекст допомагає 
зрозуміти підтекст віршів. Відсутність свободи слова, порушення інших фундаментальних 
прав людини, нагляд за приватною поведінкою особистості, доноси, репресії є реальною осно-
вою картин, створених поетом у віршах.

У першому сонеті «Моя свобода» автор показує вибір людини між різними смислами сво-
боди. В умовах СРСР свобода як незалежність думки та вчинків каралася тюрмою. Але герой 
вірша вибирає саме її, бо ця свобода є виявом його «Я». Другий сонет має назву «Свобода сну». 
Читач ніби бачить смішні фантастичні сновидіння. Проте навіть у такому дискурсі автор 
натякає на систему стеження й доносів, яка не мала меж. Третій сонет «Свобода само-
критики» є саркастичним. Поет, який не покорився владі, пише про негативну екзистенційну 
та суспільну роль публічних заяв, про каяття тих учасників дисидентського руху, котрі пішли 
на співпрацю зі слідством.

І. Світличний сфокусував увагу на індивідуальному виборі розуміння свободи та проявах 
цього вибору в існуванні людини. Інтерпретуючи тексти, дослідниця провела паралелі з поло-
женнями філософських теорій М. Гайдеґґера й Ж.-П. Сартра. Визначено риси індивідуаль-
ного стилю поета.

Ключові слова: дисидент, сонет, свобода, розвиток мотиву, екзистенціальний смисл, пое-
тика, стиль.

Постановка проблеми. Іван Світличний – 
представник українського шістдесятництва, нау-
ковець, поет, перекладач. Дисидент, в’язень 
брежнєвських таборів, він підніс у поетичній 
творчості ті цінності, за оборону яких покараний 
комуністичним тоталітарним режимом. Проблема 
вивчення їх художнього втілення в поетичних 
текстах автора є актуальною як з наукового, так 
і з етичного, громадянського погляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Постать і творчість І. Світличного різноаспектно 
розглядали багато вчених і громадських діячів, 
серед них – І. Бажинов, Ю. Барабаш, Л. Біловус, 
С. Білокінь, Ю. Бойко-Блохін, Г. Віват, С. Глузман, 

І. Дзюба, І. Добрянська, О. Забужко, Н. Зборов-
ська, О. Зінкевич, В. Іванисенко, І. Качуровський, 
Г. Коваленко, Н. Колошук, Р. Корогодський, Г. Кос-
тюк, М. Коцюбинська, І. Кошелівець, Н. Лівицька-
Холодна, М. Москаленко, О. Неживий, В. Овсі-
єнко, Б. Олександрів, Г. Райбедюк, О. Рарицький. 
Т. Салига, Є. Сверстюк, Яр Славутич, Е. Соловей, 
Л. Тарнашинська, Т. Шестопалова та інші. І. Світ-
личний писав вірші в неволі, літературознавець 
та учасниця дисидентського руху Михайлина 
Коцюбинська витлумачила явище табірної пое-
зії «як торжество духовної суверенності людини 
(нерідко саме там, в екстремальних умовах, 
і відкриваються її творчі потенції) і внутрішнього  
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опору тискові й сваволі» [2, с. 19]. Дослідник та упо-
рядник видання творів брата й сестри Світличних 
Олексій Неживий пояснив сенс свободи в житті 
Івана і Надії: «Вони завжди були вільними і, навіть 
в ув’язненні, їх дух залишався невпокореним, бо 
розумова діяльність насамперед була направлена 
на створення нових художніх цінностей і наукових 
знань» [3, с. 17]. Мотив свободи в конкретних пое-
тичних текстах поета, зокрема його триптиху «Три 
свободи», у діалогічних зв’язках із філософією 
екзистенціалізму ще не був предметом наукового 
вивчення.

Постановка завдання. Мета розвідки – визна-
чити екзистенціальні смисли та поетику мотиву 
свободи, що є провідним у триптиху «Три сво-
боди» І. Світличного. Мотив свободи буде роз-
глянуто в розвитку й історичному контексті. 
Об’єктом студіювання стануть як поетичні тексти 
автора, так і положення праць філософів та істо-
риків. У статті застосовано методику текстуаль-
ного аналізу (Р. Барт): відчитуватимемо смисли 
тексту послідовно, відповідно до його розгор-
тання у віршах триптиху.

Виклад основного матеріалу. Триптих скла-
дається із сонетів «Моя свобода», «Свобода сну», 
«Свобода самокритики». У кожному феномен сво-
боди витлумачено по-своєму: філософськи, гумо-
ристично, сатирично. Діалогічність притаманна 
всім текстам – дискусійна, гостра, іронічно-сар-
кастична. Поет пише про цінність істинної сво-
боди як екзистенційного явища, вільну гру уяви 
та про псевдовільне самоприниження. Ідеться 
передовсім про відсутність свободи в тоталітар-
ному суспільстві, де її або переслідувано, або 
сфальшовано. Історичним контекстом віршів є дій-
сність тоталітарного режиму в СРСР, три напрями 
якого визначив М. Бойченко: «Першим напрямом 
тоталітарного перетворення суспільства було ото-
тожнення суспільства з державою, яка для цього 
мала стати тотальною <…> Другим напрямом 
було тотальне вторгнення публічних інститутів, 
переналаштованих тотальною державою, у сферу 
приватного <…> Нарешті третім напрямом було 
здійснити радикальну версію заміни усіх автоном-
них сфер суспільної свідомості – науку, релігію, 
мистецтво, право, мораль тощо – ідеологією, яка 
мала остаточно зняти усі можливі, навіть функці-
онально зумовлені можливості для відособлення 
від тотального цілого» [1, с. 59]. Тоталітаризм 
у всіх цих трьох напрямах душив свободу людини, 
йому протистоїть ліричний герой триптиху І. Світ-
личного – силою свого «Я», усім своїм існуван-
ням, духовним і поведінковим.

Перший із трьох сонетів названо «Моя сво-
бода», у ньому екзистенціальний смисл, при-
відкритий у заголовку, поступово відкривається 
протягом тексту. Поет дає власне, інтерпретоване 
самим його життям, тлумачення цього філософ-
ського поняття, викладає думку науково чітко, 
тому кожна фраза сприймається як твердження, 
щоразу з новим сенсом, водночас пов’язаним із 
попереднім.

Свободу не втікати з бою,
Свободу чесності в бою,
Любити те, що сам люблю
А не підказане тобою,

Свободу за любов мою
Хоч і накласти головою,
А бути все ж самим собою,
Не проміняю на твою <…> [8, с. 151].
Свобода тлумачиться як вірність своєму «Я», 

самоповага, гідність, мужність зберігати свою 
самість, не підкоряючи її волі іншого. Дискусійна 
діалогічність відчувається з першого рядка: читач 
розуміє, що це заперечна відповідь на пропозиції, 
на тиск. Супротивники (легко вгадуються есересе-
рівські кадебісти) нечесно ведуть змагання, вису-
вають облудні звинувачення, наводять неіснуючі 
докази провини – їх опонент залишається чесним 
у протиборстві ідей і цінностей. Свобода зали-
шатися вірним своїм принципам дорого коштує: 
можна поплатитися життям, цим ризиком і спеку-
люють поневолювачі, проте ліричний герой сонету 
в уявному діалозі-суперечці з ними позитивно 
забарвлює й саму смерть: накласти головою за 
свою любов – це також вияв свободи, тобто краси, 
гідності, духовної високості особистості.

На що чиниться тиск, стає зрозуміло з опису 
другої «свободи», тієї, на яку ніколи не проміняє 
своєї герой вірша.

Ліврейну, жебрану, ледачу,
Вертку, замацану, як здачу,
Свободу хама й холуя [8, с. 151].
Ідеться про свободу, зовнішню й позірну, тих, 

хто не за ґратами, не на межі накласти головою, 
а на волі, у безпеці й добробуті, поза полем бою. 
Образні характеристики «свободи» як зрадже-
ної гідності промовисті й хльосткі, наче удари 
батога. Схильність І. Світличного до прозаїз-
мів, просторіч, жаргонізмів у ліричному тек-
сті (тим паче в сонеті) виявляється у виразі про 
свободу, «замацану, як здача», котрий влучно 
передає сутність процесу падіння в люди, опи-
саного М. Гайдеґґером [10]. Свобода від свого 
«Я» означає нівеляцію власних думок і почуттів,  
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підкорення іншим, утрату суб’єктності в суспіль-
стві, нездатність створити новий продукт, щось 
цінне, користування лише залишками (здачею) 
чужих емоцій та ідей. У резюме «Свободу хама 
й холуя» поет поєднує дві личини того, хто само-
хіть відмовився від волі бути собою: він слу-
жить іншим, проте водночас поводить себе 
по-хамському стосовно тих, хто слабший або 
вищий духовно: через брак самодостатності нама-
гається компенсувати власну втрату гідності при-
ниженням чужої, збереженої.

Екзистенціалістське розуміння свободи як 
сутності існування людини притаманне філософ-
ській позиції І. Світличного.

Несу свободу в суд, за ґрати,
Мою від мене не забрати –
І здохну, а вона – моя [8, с. 151].
У цих прикінцевих рядках спостережено гра-

дацію: суд, в’язниця, смерть. Щоб показати незбо-
римість свободи як вірності «Я» ліричного героя, 
духовного втілення найкращого, що є в цьому «Я», 
поет робить її сильнішою за смерть, тим самим 
відкидаючи будь-які потуги опонентів підкорити 
себе силою чи купити душу за псевдосвободу.

Сонет «Моя свобода» має філософський смисл 
суголосний екзистенціалістському: ідеться про 
свободу залишатися самим собою, вести справ-
жнє існування, яке М. Гайдеґґер назвав «само-
стояння». У фундаментальній праці «Буття і час» 
філософ розглянув поняття «самість», схаракте-
ризувавши як її стійкість, так і модус нестійкості. 
Він писав: «Стійкість самості в подвійному 
смислі устояної постійності є власна протимож-
ливість до несамо-стояння нерішучого падіння. 
Само-стояння означає екзистенціально не що 
інше як заступаючу рішучість» [10, с. 322]. Дві 
свободи І. Світличного відповідають за смислом 
гайдеґґерівським само-стоянню в його заступа-
ючій рішучості й несамо-стоянню нерішучого 
падіння. Ліричний герой українського поета-дис-
идента робить свій екзистенційний вибір. Ціка-
вий момент екзистенціального смислу вірша: своє 
принципове розуміння свободи варто вибрати: 
саме у виборі як такому сутнісно проявляється 
свобода людини. Це відповідає теорії Ж.-П. Сар-
тра, який стверджував: «У дійсності, ми є однією 
свободою, яка вибирає, але ми не вибираємо бути 
вільними; ми засуджені до свободи <…> кинуті 
в свободу або, як відзначив Гайдеґґер, «заки-
нуті» [6, с. 493]. Свою свободу в сартрівському 
сенсі слова реалізує кожний, зокрема й вибира-
ючи власне розуміння свободи своєї особистості 
в суспільстві. Сонет «Моя свобода» І. Світлич-

ного художньо зображує як варіанти вибору, так 
і сутність вибраного суб’єктним «Я» цього лірич-
ного твору.

«Свобода сну» – назва другого вірша аналізо-
ваного триптиху. Сновидіння як вільна гра уяви 
постає в першому катрені сонету.

Якщо тобі бува присниться
Якась смішна гала-бала:
Скажімо, море все до тла
Спалила глібівська синиця <…> [8, с. 151].
Вірш звучить легко, гумористично, по-дитячому, 

по-глібовськи. У другому катрені текст зберігає 
веселий насмішкуватий тон: ідеться про інші сно-
видіння-фантазії – халепу із сусідською молоди-
цею, анекдот, що ожив-наснився… Проте терцети 
вносять ноту політичної сатири, вона й стає про-
відною у творі. Сон протиставлено дійсності саме 
за критерієм свободи: у цьому стані людина існує 
«без цензури, / Без кодексу, прокуратури», тим-
часово звільнена від стеження, можливих репре-
сій. Поет дає контекстуальний синонімічний ряд 
«Твори, мели, варнякай все, / Що хочеш», під маш-
карою просторіч висміюючи не сонні видіння, 
а заборони в радянській реальності.

Тоталітарна машина стеження й сексотства 
досягла такої сили, що поет прогнозує момент 
проникнення цікавого сусіди навіть у простір 
чужого сновидіння. Іронія через прийом гіпербо-
лізації звучить і смішно, і болісно.

<…> Поки твій сусіда
Про ту крамолу не провідав,
А там… Макар телят пасе… [8, с. 152].
Загроза ув’язнення через анекдот, хибно витлу-

мачений текст, необережно кинуту фразу була 
реальною, крамола – лексема, ключова в сонеті: 
навіть сон, за іронічною логікою вірша, стовідсот-
ково не дає людині в СРСР свободи для крамоли, 
тобто критики влади, її засадничої ідеології, полі-
тики. М. Коцюбинська, характеризуючи ідіос-
тиль І. Світличного, зазначала: «Його улюблена 
зброя – персональна, «іменна» зброя – іронія, їдка 
й нещадна» [2, с. 14]. В. Стус образно схарактери-
зував товаришеве вміння висвітлити в поетичному 
слові всю приховану сутність явищ: «Колись я читав 
вірші Еріха Фріде – німця. Він – логік, як Іван, але 
парадоксальні виробляє крем’яхи. Згадав Еріха 
Кестнера – теж німця, мав схожі тексти – публіцист 
гарний. Але Іван – увесь як рентген – з усіма своїми 
найбільшими достойностями!» [9, с. 348]. І. Світ-
личний у системі свого ідіостилю має складник 
політичної сатири – точної, гострої, дошкульної, 
з використанням іронії, сарказму, просторіч, гіпер-
болізації під машкарою невинної усмішки.
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Останній у триптиху сонет «Свобода само-
критики» має присвяту: Л. Селезенкові. Леонід 
Селезенко – на початку 1970-х аспірант Інсти-
туту хімії, який жив в одному гуртожитку з Васи-
лем Стусом, товаришував із ним, увійшов у коло 
шістдесятників, брав участь у передаванні творів 
українських письменників, яких не публікували 
в СРСР, за кордон для друку, у відзначенні дня 
перепоховання Тараса Шевченка в Києві, інших 
заходах. Був заарештований 1972 р., пів року про-
вів у СІЗО, на вимогу влади виступав на судах 
над товаришами як свідок. Поділився своїми спо-
гадами про ці роки й події в інтерв’ю 1990 р. [4]. 
І. Світличний адресував колишньому однодумцю 
вірш з ув’язнення, певно, з огляду на покаянний 
лист, написаний у СІЗО Л. Селезенком, у якому 
було не тільки визнання власної провини, а й твер-
дження про те, що він чинив антирадянські дії 
під впливом інших осіб, зокрема й Івана Світлич-
ного. У спогадах Л. Селезенко пригадує, як він 
хворів у в’язниці, його невідомо чим лікували, 
він писав і переписував покаянні листи, і гово-
рить про свої гріхи: «У зв’язку з цим листом, де 
про впливи говорилося Світличного, Стуса. Це, 
звичайно, ганьба на моєму житті» [4, с. 272]. 
«Самий великий гріх в мене – це Світличний. Це 
тому, що я був непристосований і суд був відкри-
тий» [4, с. 275]. Генріх Дворко, науковець з того ж 
академічного Інституту хімії, також учасник руху 
шістдесятників, відгукнувся про Л. Селезенка 
дуже різко, негативно оцінивши його поведінку 
в переддень, під час і після арештів 1972 р. [5]. 
Поза тим сонет «Свобода самокритики» худож-
ньо-узагальнено змальовує явище відступництва, 
яке відбувається у формі публічного самови-
криття, показової самоінвективи, аналізує його 
соціальні та психологічні, екзистенційні аспекти.

Текст сонету наскрізь саркастичний: сарказм 
спрямовано як на відступника, який кається 
в невчинених злочинах, так і на тих, хто його при-
мушує до цього, а також на натовп, який радіє 
видовищу. Відповідно до екзистенціальної філо-
софії, поет починає з особистості, адже, урешті, це 
її вибір – хай які були примуси. «Як покаянна Маг-
даліна, / Сам виверни гниле нутро, / Сам випечи 
на нім тавро <…> [8, с. 152]. Поряд із біблійною 
алюзією, ужитою іронічно, лунає лексика, при-
таманна викривальним статтям радянської преси, 
на кшталт «виявили своє гниле нутро», «затав-
руємо»… Усе було навпаки у випадку з авторами 
«покаянних листів»: до «покаяння» вони відстою-
вали справедливі, а не гнилі принципи – україн-
ську культуру і права людини; проявляли сутність 

не злочинця, а патріота і правозахисника, – кая-
тися було ні в чому. Поет глузливо, із застосу-
ванням висхідної градації, сюрреалістично про-
довжує зображувати розвиток подій: «<…> сам 
душу за ребро / На гак, щоб каялась, розтлінна, / 
Вчепи <…>» [8, с. 152]. Алюзію козацької пісні 
спрямовано на висміювання нещирості й покір-
ності авторів самокритичних заяв, адже Байда був 
підвішений за ребро на гак ворогом і витримав 
катування мужньо, не скорившись.

Автор не засуджує вчорашніх соратників, зна-
ючи по собі, якого важкого тиску вони зазнали. Він 
витримав, не здався, не зігнувся під ним, тож мав 
моральне право на саркастичну усмішку, читаючи 
нещирі рядки, написані «зі страху» (Р. Андрія-
шик). І. Світличний точно, як науковець, в образ-
ній формі оприявлює екзистенційний смисл і сус-
пільну роль покаянних листів.

Екзистенційно – це зрада себе самого, вибір 
відмови від свого справжнього «Я», утрата 
самоповаги, відступництво не тільки від друзів 
та ідей, а й від найкращого в собі. Суспільство, 
спостерігши покаяння інакодумця, не прогре-
сує, а, навпаки, утверджується в стереотипах, 
міфах, поширених у свідомості маси. «<…> хай 
публіка голінна / Волає ревно: «Згинь, маро!» 
[8, с. 152]. Відступник завдає шкоди і своїй екзис-
тенції (повертатися до справжнього існування 
буде важко після самохіть випеченого тавра на 
душі), і суспільству, яке переживає моральну 
дезорієнтованість, зберігає як взірець бовванів 
замість духовного проводу.

Від такої «самокритики» виграє режим, 
зокрема судді, слідчі, адже їм не треба шукати 
докази провини. Відступник допомагає тим, 
проти кого боровся, об’єктивно стає на бік проти-
вника в змаганнях, які веде когорта однодумців. 
Шевченківські алюзії виникають під час читання 
саркастичних рядків:

<…> Бо судді – люди чемні,
Муштровані, галантні, вчені.
І ще б: свої ж, хрещений люд.

Тож не підводь їх: сам покайся,
Сам засуди і сам карайся,
Сам доведи, що ти верблюд [8, с. 152].
І. Світличний, як і Т. Шевченко в поемі «Кав-

каз» (до цього твору відсилають лексеми муш-
тровані, хрещені й інтонація саркастичних фраз), 
викриває безправ’я простої людини та лице-
мірство влади. Шістдесятники переважно не 
виступали проти основ марксизму-ленінізму  
(у найпопулярнішій серед них праці І. Дзюби 
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«Інтернаціоналізм чи русифікація» науково 
доводилося, що практика політичного життя 
в СРСР не відповідає постулатам теорій К. Маркса 
й В. Леніна), вони взяли на озброєння рішення 
ХХ з’їзду КПРС і положення Загальної декларації 
прав людини, підписаної, зокрема, й СРСР поряд 
з іншими державами в 1948 р. в Парижі. Тому «Сам 
доведи, що ти – верблюд» має подвійний смисл: 
погоджуватися зі звинуваченнями – значить визна-
вати те, що ти дійсно зробив, і водночас вигадане 
слідчим, надиктоване арештанту, аби упередити 
більш радикальні методи боротьби, запобігти 
виступам проти сутності панівної ідеології й полі-
тики, а передовсім залякати широкі народні маси, 
згуртувати їх у ненависті до «ворогів».

У кожному з віршів триптиху вже в назві, до 
смислу якої за принципом герменевтичного кола 
повертаєшся після прочитання тексту, є вну-
трішня суперечність (алогізм), іронія, сарказм. 
«Моя свобода» містить суперечність зовніш-
ніх обставин і внутрішнього існування людини: 
«Несу свободу в суд, за ґрати». «Свобода сну» – 
це іронічна назва, адже навіть сновидіння може 
бути підслухане сексотом і донесене до вух кара-
телів. «Свобода самокритики» означає саркас-
тичне ставлення до покаянних листів учорашніх 
дисидентів, які не є свободою ні в політичному, ні 
в екзистенційному сенсі.

Послідовно сповідуючи Шевченків принцип 
«Караюсь, мучусь, але не каюсь», І. Світличний 
свідомо пішов на страждання в’язничного існу-
вання і, як наслідок, на смерть. У листі до Семена 

Глузмана 16.08.1978 він пише: «Впрочем, я не 
хочу, чтобы Вы подумали о моём состоянии слиш-
ком пессимистически. Я – оптимист и говорю: 
всегда есть выход, даже много выходов, а для меня 
самым целебным фактором является свобода. Как 
сказал поэт, «это сладкое слово – свобода» звучит 
для меня лучше всякой музыки» [7, с. 184]. Ніхто, 
навіть смерть, як він і пророкував, не забрали його 
свободи, це біографічний контекст, який став час-
тиною історії України.

Висновки і пропозиції. Отже, триптих  
«Три свободи» свідчить про екзистенціальне 
розуміння свободи поетом; про його перекона-
ність у несвободі як принципі, на якому існує 
СРСР; про негативне ставлення до відступни-
цтва, хоч у якій формі воно виявляється. Мотив 
свободи подано в розвитку: свобода як проти-
стояння тоталітарному режимові, як рішуче 
само-стояння, як ситуація вибору, як вільна гра 
уяви, протиставлена сфальшованим сенсам – 
певдосвободі прислужництва й відступництва. 
Поетика мовної формули (Ю. Бойко-Блохін), 
іронія, просторічна лексика, інтертекстуаль-
ність є рисами ідіостилю поета. Історичний 
контекст засвідчує відданість автора ідеалам 
українського шістдесятництва й аналітичне 
осмислення тогочасної дійсності в підрадян-
ській Україні, філософський – близькість пое-
тичного розмислу до екзистенціалізму.

Перспективами дослідження є екзистенці-
ально-діалогічне прочитання інших творів І. Світ-
личного.
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Tokman H. L. VARIATIONS OF THE LEADING MOTIF IN IVAN SVITLYCHNY’S TRIPTYCH 
“THREE FREEDOMS”: EXISTENTIAL-DIALOGIC INTERPRETATION

The article is devoted to the Ukrainian poet and dissident Ivan Svitlychny (1929–1992). The problem 
of existential meanings of the literary text and the poetics of their expression is relevant in modern science, so 
the author of the article raised this issue and proposed its solution. The triptych “Three Freedoms”, written in 
prison, is the subject of research. The researcher set a goal to determine the existential meanings of the motive 
of freedom, which is leading in the poems of the triptych. The method of existential-dialogic interpretation 
of the text is chosen as a way to achieve this goal.

Ivan Svitlychny is a representative of the Ukrainian national democratic movement, which was formed in 
the 1960s and defeated by the totalitarian communist government. In the poems, the author raised the values 
for the protection of which he was punished by the authorities. Freedom is one of these values. The triptych 
consists of three sonnets, each of which contains the development of the motive of freedom in both philosophical 
and poetic aspects. The historical context helps to understand the subtext of the poems. Lack of freedom 
of speech, violation of other fundamental human rights, supervision of private behavior, denunciations, 
repression are the real basis of the paintings created by the poet in verse.

In the first sonnet “My Freedom” the author shows a person’s choice between different meanings of freedom. 
In the USSR, freedom as the independence of thought and action was punishable by imprisonment. But the hero 
of the poem chooses it, because this freedom is a manifestation of his “I”. The second sonnet is called “Freedom 
of Sleep”. The reader seems to see funny fantastic dreams. However, even in such a discourse, the author 
hints at a system of surveillance and denunciations that knew no bounds. The third sonnet “Freedom of Self-
Criticism” is sarcastic. The poet, who disobeyed the authorities, writes about the negative existential and social 
role of public statements about the remorse of those members of the dissident movement who cooperated with 
the investigation.

Ivan Svitlychny focused his attention on the individual choice of understanding of freedom 
and the manifestations of this choice in human existence. Interpreting the texts, the researcher drew parallels 
with the provisions of the philosophical theories of M. Heidegger and J.-P. Sartre. The features of the poet’s 
individual style are determined.

Key words: dissident, sonnet, freedom, motive development, existential meaning, poetics, style.
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ОБРАЗ СУПРАСЛЬСЬКОГО АРХІМАНДРИТА СЕРГІЯ КИМБАРА  
НА СТОРІНКАХ ТВОРУ «ПИСЬМО СУПРАЛЬСКАГО 
АРХИМАНДРИТА СЕРГІЯ КИМБАРА КЪ КІЕВСКОМУ 
МИТРОПОЛИТУ МАКАРІЮ ІІ, ОКОЛО 1536 Г.»

У статті проаналізований образ супрасльського архімандрита Сергія Кимбара не тільки з боку 
його діяльності, а й зосереджено увагу на художніх засобах, що характеризують як саму постать 
архімандрита, так і його дії. Зокрема, увагу звернено на цитування згаданим вище діячем Святого 
Письма, правил вселенських соборів. Автор наголошує на важливості дотримання не тільки правил 
проведення того чи іншого обряду, а й традицій, що існували в певній місцевості. Усе це не применшує 
ваги архімандрита для тогочасного церковного життя на українсько-білоруських територіях.

У тогочасному суспільстві (XVI ст.) церква відігравала найголовнішу роль у житті населення.  
Але кожна територія мала свої традиції проведення богослужінь, що інколи відрізнялися від пропи-
саних; церковні книги були написані латинською мовою, яку не розуміли прості люди; навіть побудова 
церков відрізнялася. Усе це сприяло для звинувачень ченцем Арсенієм Сергія Кимбара, і виправдань 
останнього.

Автор наголошує на освіченості церковних діячів. Вони знали всі правила церковних вселенських 
соборів і могли з легкістю цитувати їх; дотримувалися традицій ведення богослужінь тих територій, 
де були розташовані церкви; добре володіли мовою та користувалися пошаною населення. До речі, це 
стосувалося не всіх. Для підкреслення обізнаності одних, і необізнаності інших, у тексті широко вжи-
ваються художні засоби, що характерні для XVI ст.

Стаття побудована за структурою досліджуваного твору. На жаль, образ супрасльського архі-
мандрита Сергія Кимбара змальований не повно, оскільки текст був написаний ним самим. Це видно із 
назви – «Письмо супральскаго архимандрита Сергія Кимбара къ кіевскому митрополиту Макарію ІІ, 
около 1536 г.». Незважаючи на це, протягом листа простежуються його ґрунтовні знання – безапеля-
ційне відкидання одних звинувачень за іншими.

Ключові слова: художні засоби, богослужіння, вселенські собори, Святе Письмо, Київська митро-
полія, віра.

Постановка проблеми. Національно-церковне 
життя на українсько-білоруських територіях, 
що знаходилися під владою Великого князівства 
Литовського, заслуговує на особливу увагу. Ста-
новище православної церкви було неоднозначним. 
З одного боку, після поділу Київської митрополії 
(1448 р.) ставлення до православ’я з боку керівни-
ків держави було толерантним, терпимим. Король 
Польщі Казимир ІV урівняв у правах «людність 
Литовсько-Руської держави … з людністю корон-
них польських земель», дарував землі й села укра-
їнським монастирям [8, с. 131].

Віряни самі погодилися визнати владу 
короля за умови збереження своєї віри, тобто 
православ’я: «Уважай: «себе мѣсто и замки 
поддали, а вѣру заховали», але не згодилися на 
об’єднання з «Ляхами и костеломъ Латинскимъ» 

[2, с. 98; 3, с. 1026]. Богослужіння на білорусько-
українських землях велися згідно зі своїми зви-
чаями, нехтуючи традиції Константинопольської 
церкви [5, с. 64].

З іншого боку, відбувалися загострення 
міжконфесійних відносин між православ-
ними й католиками. Князь Великого князівства 
Литовського Олександр Казимирович, навіть 
після вінчання з дочкою Московського князя 
Івана ІІІ Оленою, не підтримував православну 
церкву [4, с. 6].

Із часу хрещення Київської Русі Володимиром 
Великим йшла боротьба за відстоювання прав 
православних на віру, на право вести богослу-
жіння рідною мовою. Ця боротьба продовжується 
й сьогодні, незважаючи на отримання православ-
ною церквою Томосу 2018 р.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До образу Сергія Кимбара зверталися С. Темчин, 
О. Мелетій М. Соловій, А. Миронович [1; 9; 10; 5; 
16; 11; 13].

Як відомо, Сергій Кимбар був архімандритом 
Супрасльського монастиря 1532–1565 рр. За його 
правління Супрасльський монастир збагатився 
численними рукописами [1, с. 173]. Варто зазна-
чити, що досліджуваний твір належить до поле-
мічної літератури, оскільки «Лист…» – це пись-
мова відповідь Сергія Кимбара на звинувачення 
Арсенія. За допомогою літератури українські 
письменники боролися з католицьким примусом, 
за права православних, за можливість проводити 
богослужіння рідною мовою [15, с. 80].

Саме в полемічній літературі прихильники 
різних гілок християнства за допомогою пера 
доводять правильність своїх дій. Не обходить 
полемічна література й історичну тематику. Усе 
це стосувалося історико-релігійних умов, в яких 
знаходилося українське суспільство.

«Лист супрасльського архімандрита…» – від-
повідь на звинувачення Сергія Кимбара монахом 
Арсенієм. Твір побудований у вигляді діалогу 
між архімандритом Сергієм Кимбаром і монахом 
Арсенієм. Щоправда, репліки останнього подані 
самим Сергієм Кимбаром, який наводить звину-
вачення, а потім на них і відповідає.

Ченцем Арсенієм зібрано всі відхилення 
від правил у проведенні богослужінь. Усі вони 
зібрані в окремий документ і наданий митро-
политу Макарію ІІ. У донесенні митрополиту 
зазначено, що архімандрит змінює порядок бого-
служіння та неправильно цитує євангельські 
тексти [9, с. 14–15]. Крім цих звинувачень, при-
водом стали ще звинувачення у зміні грецизмів 
на слов’янські відповідники [10, с. 365]. Бажан-
ням групи монахів Супрасльського монастиря, 
до котрої входив і Сергій Кимбара, було зробити 
переклад богослужбових книг на зрозумілу для 
простих людей мову [11, с. 161].

Усе це стало причиною створення «Листа…», 
що служив як виправдання Сергієм Кимбаром 
перед митрополитом Макарієм ІІ на Вілен-
ському церковному соборі 1546 р. [10, с. 361]. 
Звідки взялася неприязнь ченця Арсенія до архі-
мандрита Сергія Кимбара – невідомо. Відомо 
тільки, що Сергій Кимбар постриг Арсенія 
в ченці в Супраслі. Хочеться зазначити, що ці 
звинувачення ченцем Арсенієм подаються не 
вперше. Протягом чотирьох років чернець Арсе-
ній скаржився митрополиту Макарію ІІ як пись-
мово, так й усно.

Сергій Кимбар, дізнавшись про таємні доне-
сення Арсенія, ув’язнив його. Ченцю вдалося 
втекти й поскаржитися ктитору Супрасльського 
монастиря Олександру Хоткевичу [9, с. 19–20]. 
Усе це створило всі умови для найшвид-
шого скликання Віленського православного  
собору.

Формулювання мети статті. Мета статті – 
висвітлення образу супрасльського архімандрита 
Сергія Кимбара, а також аналіз поетики твору. Це 
допоможе зрозуміти ставлення Сергія Кимбара 
та служителів церкви різних рангів до православ-
ної віри. Як бачимо, при аналізі твору дослідники 
не звертали увагу на поетику, а розглядали тільки 
історичні факти, зокрема стосунки останнього 
з монахом Арсенієм.

Виклад основного матеріалу. Починається 
«Лист…» зверненням Сергія Кимбара до митро-
полита Макарія ІІ з повідомленням про звину-
вачення з боку «супостатъ» і водночас просить 
вислухати його й заступитися за нього перед 
ворогами, бо це важливо «для Богородици и вели-
кого Богослова» [7, с. 1]. Для свого виправдання 
архімандрит посилається на правила чотирьох 
вселенських соборів.

Перше звинувачення архімандрит пояснює 
за допомогою посиланням на 6 правило Другого 
Вселенського собору (381 р.). Як відомо, причи-
ною до скликання Другого Вселенського собору 
стало поширення єресі Македонія [12, с. 179–182].  
Сергій Кимбар не даремно почав своє виправ-
дання саме з цитування одного з правил, що роз-
глядалося на цьому Соборі. Тут ідеться про тих, 
хто може безпідставно звинуватити «епископа 
или … причетника» і як саме вони це повинні зро-
бити [7, с. 1–2].

Не оминає Сергій Кимбар і 21 правило Чет-
вертого Вселенського собору (451 р.). Цей Собор 
був скликаний папою Левом Великим з метою 
вирішити всі незрозумілості, що стосувалися віри 
[12, с. 202–203]. На ньому було прийнято 30 пра-
вил. Сергій Кимбар у листі до митрополита Мака-
рія ІІ посилається саме на правило, яке стосується 
мирян і єпископів. У 21 правилі зазначається, що 
не можна зважувати на всі доноси, які надходять 
на єпископів, без попереднього зібрання про них 
матеріалів [7, с. 4].

Для свого захисту від Арсенія архієпископ 
наводить 34 правило Шостого Вселенського 
собору (680–681). Це правило говорить єпископам 
про заборону вступати в змови на будь-яку цер-
ковну особу. Якщо хтось не дотримається цього, 
то «степени свого да отпадутъ» [7, с. 4].
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Останній собор, який згадує Сергій Ким-
бар, – це Карфагенський (393–419) та його 
128 (143) правило. Воно говорить про доноси, що 
не приймаються від будь-яких осіб: ні від тих, хто 
є духовними особами, ні від тих, хто був відлуче-
ний від церкви, ні від мирянина. Усе це показує 
гарне знання законів і правил вселенських соборів 
Сергієм Кимбаром.

Після наведення правил соборів Сергій Ким-
бар розповідає, як чернець Арсеній здобув усі ці 
«враждебне» відомості. Дізнаємося, що остан-
ній чотири роки підглядав і записував усі діяння 
архімандрита, «яко гнѣздящиись змій». Ці звину-
вачення неправдиві, бо чернець ненавидів Сергія 
Кимбара і «свою страсть ненависти и зависти … 
выписалъ перхливе» [7, с. 5].

Поступово, один наклеп за іншим Сергій Ким-
бар не просто відкидає, а й аналізує, спираючись 
на першоджерело. Наприклад: «Первое: У тро-
пари «Крестителю Христовь, тобі бо дана бысть 
благодать молититя на ны» – отъ себе отложилъ. 
И я не отъ себе отложилъ, але отписано такь въ 
частослове» [7, с. 5]. Ось такі пояснення надав 
Сергій Кимбар митрополиту Макарію ІІ на десять 
звинувачень ченця.

Після таких переконливих аргументів архіман-
дрит запевняє «милостивого отца», що при про-
веденні богослужінь жодного слова не додав від 
себе й нічого не змінив. При виправданні Сергій 
Кимбар згадує про митрополита Йосифа Солтана, 
який приніс у монастир «частословъ», що служить 
для проведення богослужінь. «Благочестивый 
и мудрый панъ» (як називає його Сергій Кимбар) 
ніколи б «церкви его (часослова. – В. Ц.) святой не 
надалъ», якби він не відповідав ученням церкви. 
І продовжує, що всі богослужіння, які проводи-
лися, записані в часослові.

Далі Сергій Кимбар перераховує всі звину-
вачення, які виклав у доносі чернець Арсеній, 
й одночасно пояснює свої дії з посиланням на 
часослов. Так може чинити тільки «лютый мой 
съпостатъ» [7, с. 8]. Усе, що прочитане на службі 
Божій, є в часослові. Крім звинувачень у непра-
вильній трактовці Святого Письма, було ще 
одне: не всі псалми й молитви читаються згідно 
з днями.

На Русі й Литві в церквах відправляється 
богослужіння не «по писанію, але по обычаю», 
наголошує архімандрит у листі до митрополита 
[13, с. 40]. Це значить, що під час богослужінь 
як додається, так і вилучається багато вставок 
[5, с. 64]. Таке «своє» читання було характерне 
для всіх слов’янських церков. Відбувається це 

тому, що віряни «нѣціи», пояснює цю невідповід-
ність Сергій Кимбар.

Сергій Кимбар, продовжуючи говорити про 
свої вчинки, зазначає не тільки про відмінність 
у читанні, а й діях: кому й коли можна входити 
в «царскіа двери». І знову архімандрит зверта-
ється до Шостого Вселенського собору, але вже 
до 69 правила. На відміну від загальноприйнятих 
правил, у Литві й на Русі в священному олтарі 
«людей посполитыхъ и нѣвеигласовъ … бываетъ» 
[7, с. 10]. Це ще одна різниця між правилами 
Церкви й звичаями, що дотримуються на терито-
рії Супрасльського монастиря. Такі відходження 
від правил стосуються і молитви під час літургії, 
і цілування хреста.

Також існує відмінність і в побудові церков, 
і в богослужіннях вечірніх, ранкових, полуноч-
ниць, утрені, всеношні, відспівування; на водо-
хрещі; у різдвяні й апостольські пости; і навіть 
у помазанні. Згідно з правилами богослужінь 
деякі читаються в церкві, деякі поза нею. На Русі 
й у Литві цього не завжди дотримуються: «Пакы 
же здѣ и на Руси предъ праздникы Рождества 
и Богоявленія Спаса Христа часы преименуемыа 
царскіа съ необычными псалмы и съ параміями, 
и съ апостолы, и съ евангеліи, и по своему обычаю 
приложив, а не водле типика, поють и чтутъ» 
[7, с. 11].

Богослужіння вільно проводилося поєднан-
ням двох традицій: за своїм звичаєм і за прави-
лами церкви. Так само могли замінювати одні 
книги іншими для проведення Служб Божих. 
Навіть на Великдень хрестяться за своїм звичаєм. 
А для освячення їжі, крім вина й хліба, приносять  
«и мясо, и сыры, и хлѣбы, и овощіе всякое, и медо-
вину, и оловину вносять, и животная скотъ во 
освященныя храмы нѣкогда пущають» [7, с. 13].

У монастирі Сергій Кимбар прожив 26 років. 
Усі тексти для богослужінь, правила прове-
дення обрядів брав із соборних правил церкви. 
Ці соборні правила були «утвержденіа, не отъ 
Литвы, а ни отъ Москвы, но оттоль, отколь намъ 
крещеніе процвете и вѣра … израсте, и благочес-
тіе насадися» [7, с. 14]. Також «святыя» книжки 
були перекладені слов’янською мовою з грецької 
та еллінської.

Сергій Кимбар наголошує на Євангелії від 
Матвія: «Чого ти дивишся на скалку в оці брата 
твого? Колоди у власнім оці ти не добачаєш?»  
[14, Мт.: 7:3]. Про нові звинувачення згадує Сер-
гій Кимбар наприкінці листа. Цього разу зосередив 
увагу на Євангеліях: «на тыхъ то святыхъ Евангеліяхъ 
пали, изривая о мнѣ въ нихъ яму потаемнымъ 
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своего безьочивьства злодѣйствомъ» [7, с. 15].  
Як стверджує архімандрит, ці рукописи були при-
несені в монастир Григорієм Жабою, тому до зміни 
тексту він не має жодного стосунку [10, с. 366]. На 
Віленському соборі Сергій Кимбар довів свою неви-
нуватість. На його прохання Супрасльський монас-
тир отримав нове Євангеліє [9, с. 21].

Оскільки метою статті є і художній аналіз, то 
перейдімо до мови твору. Займенник «ся» при 
дієсловах вказує на приналежність Сергія Ким-
бара до українців: «если бы ся прилучило», «бо ся 
тотъ одно чтеть», «тоже бы ся ему годило» [7, с. 5; 
8; 11; 14]. Таке написання характерне для всіх 
слов’янських, й українських зокрема, пам’яток 
ХІ–ХVIII ст. [6, с. 136–151].

У «Листі» при зверненні до митропо-
лита Сергій Кимбар використовує такі звер-
тання: «милостивый отче», «святый митропо-
лите», «святый велебный отче», «милостивый 
святый отче», «святый отче», «пречестный отче 
и преосвященный митрополите», «милостивый 
владыко», що говорить про пошану до Макарія ІІ.

Інші знайдені в тексті художні засоби слу-
жать як для підкреслення своєї невинності, 
а також для осудження дій ченця Арсенія. 
Антоніми: «съсѣдалници духовніи и свѣтскіи», 
«не нагле, а ни понудителне, але разсудителне 
и смотрителне», «не яко единообразный братъ, 
но яко лютый мой съпостатъ», «свѣчъ вжиганіе 
и гашеніе».

Епітети: «сатаниньской вражде», «богонос- 
ныхъ отецъ» (про св. отців, які засідали в собо-
рах, писали правила), «благочестивый и мудрый 
панъ», «по сластолюбію, и славолюбію, и пре-
зорьству … смиреніа и покаяніа» (нанизування 
епітетів для підкреслення необізнаності ченця 
Арсенія).

Синоніми, перифрази, фразеологізми: «вражде 
и зависти и ненависти», «оклеветанъ и омра-
жень» (для підкреслення своєї невинуватості), 
«лжа и клевета», «п’ята его, еже на мя въ высоту 
въздвиженная, долу снизитися мѣла», «на мя свой 
ядъ изливали», «чоломъ бью».

Емоційні слова, порівняння, прислів’я, 
оксюморони: «сатаниньской вражде», «вражде 
и зависти и ненависти», «оклеветанъ и омра-
жень», «гнѣвь», «списочка», «крайняя злоба», 
«намаралъ», «кривду», «приплель», «клевета», 
«яко гнѣздящиись змій», «изривая о мнѣ въ 
них яму … сами впали», «отеческій свой гнѣвь 
милосердіемъ».

Висновки. Як бачимо, образ Сергія Кимбара 
на сторінках «Листа…» висвітлений не досить 
широко. Це пояснено тим, що аналізований твір 
писав головний герой. Удало підібрані художні 
засоби показують, що Сергій Кимбар був обізна-
ною, доброю людиною, яка відстоювала права 
православних вести богослужіння рідною мовою; 
віруючим, який знав правила церкви й дотриму-
вався їх.
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Tsyhanenko V. L. THE IMAGE OF THE SUPRASL ARCHIMANDRITE SERGIY KIMBAR  
ON THE PAGES OF THE WORK LETTER OF THE SUPRASL ARCHIMANDRITE  
SERHIY KYMBAR TO KIEV METROPOLITAN MAKARIY II, ABOUT 1536 YEAR

The image of the Suprasl Archimandrite Serhiy Kimbar was analysed not only from point of his activities 
but attention was focused on the artistic means that characterise both the archimandrite as a person and his 
activities. Besides the attention was drawn on the quoting of the above mentioned figure of Scripture the rules 
of Ecumenical Councils. The author emphasizes the importance of following the rules of this or that rite but 
the traditions that existed in a particular area.

All this does not diminish the importance of archimandrite for that period of the church life on Ukrainian – 
Belarusian territories.

In the society of that time (XVI century) the church played the most important role in the life of the population. 
But each territory had its own traditions of worship, which sometimes differed from those prescribed; church 
books were written in Latin, which was not understood by ordinary people; even the construction of churches 
differed. All this contributed to the accusations of the monk Arseniy Serhiy Kimbar and the latter's acquittals.

The author emphasizes the education of church leaders. They knew all the rules of ecclesiastical ecumenical 
councils and could easily quote them; followed the traditions of worship in the territories where the churches 
were located; they spoke the language well and were respected by the population. By the way, this did not 
apply to everyone. He used artistic means to show the positive features of some figures and negative features 
of the other, characteristic of the XVI century.

The article is based on the structure of the studied work. Unfortunately, the image of the Suprasl Archimandrite 
Serhiy Kimbar is not fully depicted, as the text was written by him (Letter of the Suprasl Archimandrite Serhiy 
Kimbar to the Kyiv Metropolitan Makariy II, around 1536 year).

In spite of this the letter shows his profound knowledge, he rejects all the accusation
Key words: artistic means, worship, ecumenical councils, Holy Scripture, Kyiv metropolitan, faith.



295

Відомості про авторів

Відомості про авторів

Абдуллаєва М. А. – доцент кафедри загального мовознавства Бакинського слов’янського 
університету 

Алієв С. Р. – аспірант Бакинського слов’янського університету
Алієва Ш. Г. – докторант кафедри азербайджанського мовознавства Азербайджанського 

університету мов
Арнаутова А. Р. – старший викладач кафедри східної філології Навчально-наукового інституту 

філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Асадзаде Р. Ф. – кандидат філологічних наук, доцент, Азербайджанський університет мов
Бабаєва Н. О. – доктор філософії з філології, доцент, Бакинський слов’янський університет
Бабяк С. А. – магістрантка кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Бережна О. О. – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу Національного університету 

«Запорізька політехніка»
Бессараб О. В. – кандидат філологічних наук, в.о. завідувача кафедри східної філології Навчально-

наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені  
В. І. Вернадського

Білоус П. В. – доктор філологічних наук, професор кафедри філології КВЗО «Луцький педагогічний 
коледж»

Біляцька В. П.  – доктор філологічних наук, професор кафедри філології та мовної комунікації 
Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка» 

Болотнікова А. П. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри загального 
мовознавства та іноземних мов Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка»

Бондарєва Н. О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської мов як 
іноземних Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Василишин І. П. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Венгринюк М. І. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу 
Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу

Веселовська Н. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Інституту 
гуманітарної підготовки і державного управління Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу

Гаврилюк Н. А.  – викладач ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського»

Гамбарова А. Г. – доктор філософії з філології, старший викладач кафедри загального мовознавства 
Азербайджанського університету мов

Голубенко Н. І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу 
імені професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету

Гриців Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики 
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська 
політехніка»

Джурило А. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу 
Національного транспортного університету

Дрогомирецька М. М.  – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Емірамзаєва А. С. – старший викладач кафедри східної філології Навчально-наукового інституту 
філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Жванія Л. В. – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри соціальних комунікацій 
Волинського національного університету імені Лесі Українки



Том 32 (71) № 4 Ч. 2 2021296

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

Зарбалієва Л. Х. – дисертант Азербайджанського університету мов
Зарудняк Н. І. – старший викладач кафедри української літератури, українознавства та методики 

їх навчання факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини

Іваницька Н. Б. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та 
перекладу Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-
економічного університету

Ісмаїлли А. В. – дисертант відділу теорії літератури Національного музею азербайджанської 
літератури імені Нізамі Ганджаві Національної академії наук Азербайджану

Ковтун О. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу факультету 
іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса

Куліш І. В. – аспірантка кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту  
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Куманська Ю. О. – здобувач кафедри української літератури Волинського національного 
університету імені Лесі Українки

Куца Л. П.  – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової  
і дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка

Куца О. П.  – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української і світової 
літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Лейцюсь Г. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу 
Національного транспортного університету

Лещенко Г. В. – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та 
перекладу Черкаського державного технологічного університету

Литвин Н. Б. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Інституту 
гуманітарної підготовки і державного управління Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу

Лікучова С. А. – викладач кафедри англійської мови Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили

Махачашвілі Р. К. – доктор філологічних наук, завідувач кафедри романської філології та 
порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка

Мельник О. М. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу 
Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу

Мельничук О. Д. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 
КЗВО «Рівненська медична академія»

Мокляк О. І. – кандидат філологічних наук, викладач кафедри загального і слов’янського 
мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка

Науменко Н. В. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов 
професійного спрямування Національного університету харчових технологій

Перванчук Т. Б. – асистент кафедри англійської філології Волинського національного університету 
імені Лесі Українки

Печерських Л. О. – докторант кафедри української літератури та журналістики імені Л. В. Ушкалова 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Пінчук Т. С. – кандидат філологічних наук, професор, декан факультету української філології та 
соціальних комунікацій ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Просалова В. А.  – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови, 
теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені 
Василя Стуса

Рзаєва Р. Н. – старший науковий співробітник відділу іранської філології Інституту Сходознавства 
Національної академії наук Азербайджану

Савенко О. П. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур 
Житомирського державного університету імені Івана Франка



297

Відомості про авторів

Семеніст І. В. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов та перекладу 
Київського університету імені Бориса Грінченка

Ситняк Р. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Горлівського 
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський  державний педагогічний університет»

Софіяник Н. І. – магістрантка кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Таловиря Г. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загального мовознавства та 
іноземних мов Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Токмань Г. Л. – доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор, професор 
кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Університету Григорія Сковороди у 
Переяславі

Уманська Т. О. – магістр ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Фрасинюк Н. І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Циганенко В. Л. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства 

Харківського національного університету радіоелектроніки
Чаєнкова О. К. – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії 

будівництва та архітектури
Чернишов В. В. – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри загального мовознавства та 

іноземних мов Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Шеверун Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу 

Київського національного торговельно-економічного університету
Шкворченко Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології та 

методики викладання іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету
Шукурлу Савад – докторант кафедри загального мовознавства Бакинського слов’янського 

університету
Яблонська О. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури  

Волинського національного університету імені Лесі Українки



Науковий журнал

ВЧЕНІ ЗАПИСКИ
ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Серія: Філологія. Журналістика

Том 32 (71) № 4 2021

Частина 2

Коректура • Н. Пирог

Комп’ютерна верстка • Ю. Семенченко

Адреса редакції:
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33
Електронна пошта: editor@philol.vernadskyjournals.in.ua

Сторінка журналу: www.philol.vernadskyjournals.in.ua

Формат 60×84/8. Гарнітура Times New Roman.
Папір офсетний. Цифровий друк. Обл.-вид. арк. 32,77. Ум. друк. арк. 34,64. Зам. № 0921/318

Підписано до друку 15.09.2021. Наклад 150 прим.

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика»
65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1

Телефон +38 (048) 709 38 69, 
+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08

E-mail: mailbox@helvetica.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 6424 від 04.10.2018 р.


