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ABSTRACT 

The paper discusses the different text types in which the Greek New Testament was 
written and their individual characteristics that distinguish one text-type from another. There are 
three major text types that can be enumerated here: the Byzantine, the Alexandrian and the 
Western text-type. It also concentrates upon the earliest translations of the Greek New 
Testament. The following are can be enumerated here: Old Syriac, Latin, Gothic, Coptic, 
Armenian, Georgian and Ethiopic.  

1. GREEK NEW TESTAMENT TEXT-TYPES 

Saifullah (2000)1 observes that in the early centuries of the expansion of Christian 
Churches the “local texts” of the New Testament gradually developed and started to be more 
and more different from one another. In and near the large cities such as Antioch, Alexandria, 
Rome, Carthage, Constantinople, and a number of others, the newly established Churches 
were provided with the copies of the scriptures in such forms that were current in these areas. 
When Christianity was expanding, it was necessary to produce additional copies of manuscripts 
in order to keep up the pace with the demand, and in this way the number of special readings 
and renderings from a given locality would be both preserved, reinforced and spread. 
Nowadays a total of 127 papyri manuscripts are known, the oldest of them being labeled P52 2, 
and 299 uncial (i.e. majuscule) parchment and velum3 manuscripts, which date from 4th 
through 10th centuries. As regards the original manuscripts of the New Testament books, on 
the basis of which the later copies of manuscripts were produced, they were most likely written 
on papyrus, but unfortunately lost at a very early date. Nevertheless, contemporary documents, 
which were discovered in the 19th and 20th centuries, provide a fairly clear idea of their 
probable form.  

Modern scholars have identified the characteristics typical of the different manuscripts and 
classified them accordingly. Although it was often the case that mixed varieties of manuscripts 
appeared, the tendency to develop and preserve a peculiar type of the text prevailed in the 
earliest manuscripts over the tendencies leading to a mixture of texts. Following Metzger 

                                                           

 

 

1 http://www.islamic-awareness.org/Bible/Text/Mss/textype.html 
2 Scholz (2009) says that it is a tiny fragment of a papyrus manuscript (21 cm x 20 cm) and it is 
commonly dated around 125 CE. This fragment, considered by many scholars to hold the 
distinction of being the earliest manuscript evidence of the New Testament, is double-sided and 
contains John 18:31-33 on one side and John 18:37-38 on the other. In other words, it 
represents the section of John’s Gospel which depicts Jesus on trial before Pilate (John 18:28-
40). 
3 The difference between parchment and velum consists in that velum is calfskin, or similar fine 
skin, whereas parchment is is made from the more ordinary kinds of skin, but both types of 
writing material underwent the same treatment specified above. 
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(1971), Saifullah (2000) describes some of the most important distinctive kinds of the New 
Testament texts. As the first one, he mentions the Alexandrian text-type, sometimes referred to 
as “neutral”. This text is normally regarded as the best and the most faithful one in preserving 
the original. The Alexandrian text is represented chiefly by Codex Sinaiticus and Codex 
Vaticanus. According to Sitterly (1995), Codex Sinaiticus, or Codex (01) א, dates to the 4th 
century and it was found by Constantin Tischendorf at St. Catherine Monastery on Mt. Sinai and 
first published in Tischendorf (1862). Codex Sinaiticus is the only uncial (i.e. majuscule 
manuscript) that contains the entire New Testament, i.e. Gospels, Acts, Paul, General Epistles 
and Revelation, plus the Epistle of Barnabas and part of the Shepherd of Hermas, and was 
written on thin velum in four columns per page. Now it is in the British Museum in London. As 
regards Codex Vaticanus, or Codex B (03), the manuscript is believed to date from the 4th 
century and it derives its name from the fact that it is the most famous manuscript in the 
possession of the Vatican, where it has been at least since 1481. It is regarded the chief 
treasure of the Vatican Library and it is believed to be the oldest and best manuscript of the 
Greek New Testament that exists. The manuscript was written on fine velum in three columns. It 
lacks part of Hebrews, all of the Pastoral Epistles and Revelation, and it often agrees with the 
texts that are believed to be the underlying texts of the ancient Coptic, Syriac, and Latin 
versions against the later Greek manuscripts. Moreover, it is relatively free of obvious 
transcriptional errors, and it underwent numerous changes introduced by later scribes. The first 
edition of the manuscript that was published was that of Mai (1857), but since it is said to be 
very faulty, the first reliable edition of the manuscript is the one published by Tischendorf 
(1867). As the second text-type, Saifullah (2000) mentions the Western one, which was widely 
present in Italy, Gaul, North Africa, as well as in other regions (including Egypt). Its presence in 
Egypt is shown by papyri P38 (about A.D. 300) and P48 (about the end of the 3rd century), 
whereas the most important Greek manuscripts that displays the Western text is Codex Bezae, 
or Codex D (05). According to Sitterly (1995), this manuscript is believed to date to late 5th 
century. It derives its name from the fact that in 1562 it was obtained by Theodore Beza from 
the monastery of St. Irenaeus at Lyons. In the year 1581 Beza gave the manuscript to the 
University of Cambridge (Lat. Cantabrigia), where it has remained since then on. It is a Greek 
and Latin diglot written in one column, where Greek is on the left and Latin on the right, and it 
contains only the Gospels and the Acts, plus a fragment of 3 John. The first readings of the 
manuscript appeared in the margin of Estienne (1550) and then in Beza’s notes (1565). 
However, the text was first presented in full by Kipling (1793)1. The characteristic features of 
the Western text-type are the fondness of paraphrase and omission of words and passages. 
Next in a row is the Cesarean text-type, which seems to have originated in Egypt and then 
brought over to Caesarea; it is attested, among others, by the papyrus P45. Saifullah (2000) 
says that this text-type was used by Cyril and by Armenians and then Georgians. Moreover, it is 
an eastern text dating from the early third century, and is characterized by the fact that it mixes 
Western with Alexandrian readings. Finally, the fourth text-type is the Byzantine text-type, which 
is also referred to as the Syrian text, the Koine text, the Ecclesiastical text, or the Antiochian 
text. It is regarded as the latest of the several distinctive text-types of the New Testament and it 
is characterized chiefly by lucidity and completeness, and by the fact that it often combines two 
or more divergent readings into one expanded reading, and harmonizes divergent parallel 
passages. This text was probably produced at Antioch in Syria and was then taken to 
Constantinopole, from where it was distributed widely throughout the Byzantine Empire. The 
best representative of this text-type is the Codex Alexandrinus, or Codex A (02). The 
manuscript is believed to date to the 5th century and it received its name due to the fact that its 
earliest known location is identified with the Egyptian city of Alexandria. It was a gift of Patriarch 
Cyril Lucar, the Eastern Orthodox Bishop of Alexandria, to King James I of England in 1627, 
and today finds itself in the British Library. It was first published in Woide (1786). The text of the 
manuscript, written on thin velum and arranged in two columns, contains the entire New 
Testament except portions of Matthew, John, and Corinthians. It also includes some early 
Christian writings, namely the first and the second Epistle of Clement and Psalms of Salomon. 

                                                           

 

 

1 http://www.bible-researcher.com/codex-d1.html 



© Studia methodologica, ISSN 2307-1222, No. 36. 2014 
 

 

     Ternopil’ | Ukraine     7 

 

The Byzantine text-type was generally thought of as authoritative and thus it was one of the 
most widely circulated and accepted. Therefore, after the invention of the printing press, it 
became the standard form of the New Testament in printed editions. Witherington (1998) notes 
that the vast majority of scholars are in agreement that the Byzantine text is a later text type 
combining many of the distinctive features and readings of earlier textual traditions. Since the 
text is represented in the vast majority of manuscripts from the fifth century on, it as given the 
common name of “the Majority Text”. 

2. THE EARLIEST TRANSLATIONS OF THE GREEK NEW TESTAMENT 

The earliest and most important (for textual criticism) translations of the Greek New 
Testament are those in Old Syriac, Latin, Gothic, Coptic, Armenian, Georgian and Ethiopic. The 
first Syriac translation was based on the Diatessaron, an early Greek version of the four 
Gospels which were compiled as a single narrative text by Tatian the Assyrian around the year 
150 AD, and it was very popular in the early Syriac Church. Unfortunately, the Syriac translation 
of the Diatessaron is lost, except a few verses used as citation by the Church Fathers. 
Nevertheless, as Koester (2000) notes, a new Syriac translation, but this time of the four 
Gospels treated separately, appeared as early as the end of the second century. This Old 
Syriac version of the Greek text of the Gospels is preserved in two manuscripts, namely Codex 
Syrus Curetonianus (from the 5th century) and Codex Syrus Sinaiticus (from the 4th century). It 
is certain that the Old Syriac translation was based on a Greek manuscript representing the 
Western text family, and therefore the Old Syriac translation confirms that the Western type of 
Greek was widely distributed geographically and used in the second century, and thus it should, 
next to the papyri and the great uncials of the 4th and 5th centuries, be considered seriously as 
a witness to a very early text type. There was also a third early Syriac translation of the New 
Testament, referred to as the Peshitta, a standard version of the Bible among a number of other 
Syriac texts, which was developed gradually on the basis of the Old Syriac translation starting 
from the year 435 CE. The Peshitta served as a basis of a later Syriac edition of the New 
Testament called Philoxenia, and this name derives from bishop Philoxenus of Mabbug, who in 
the year 508 requested his suffragan bishop Polycarpus to make a new translation. As far as 
Latin translation of the Greek New Testament is concerned, Koester (2002) notes that it was 
already known in North Africa (in modern Tunisia) at the end of the second century, which was 
the center of Latin-speaking Christianity at that time. This translation was later used in a revised 
form in Italy and other western countries in which Latin was spoken, and it is known as the 
Vetus Latina, i.e. Old Latin, also referred to as Itala. There are thirty two manuscripts of Vetus 
Latina and they were written from the 5th to the 13th century. The oldest gospel manuscript with 
the European text of the Vetus Latina is the Codex Vercellencis dating from the 5th century, 
whereas the Codex Veroniensis represents the text used by Jerome for his revision that 
became the Vulgate (i.e. the ‘common’ translation), which is a late 4th century translation of the 
Bible. Seeing the lack of uniformity among the representatives of the Old Latin versions that 
were circulating in the West, Pope Damascus entrusted Jerome in 382 CE with the task of 
producing a new edition of the Latin Bible, which took him 20 years. Jerome having completing 
the task, the Vulgate, which was produced on the basis of a comparison with Greek texts being 
in circulation at that time, became the standard version of the Roman Catholic Church and 
nowadays there are more than eight thousand manuscripts based on it. Moreover, the Old Latin 
manuscripts, like the Old Syriac ones, on the whole represent the Western text-type. As regards 
the Coptic translations, they are other early versions of the New Testament. Koester (2000) 
says that during the early Christian period a number of Coptic dialects were spoken in Egypt, all 
of which derived from ancient Egyptian. Out of these dialects, Bohairic and Sahidic were the 
most important. The oldest translation, dating from the early 3rd century, was in Sahidic and it 
was based on a Greek text closely related to the Alexandrian text-type, which also contains a 
number of Western readings. A later Coptic translation is Bohairic, and its oldest known 
manuscript dates from the 4th century. It is interesting to note that Bohairic was, and still is, the 
official language of the Coptic Church and that, as is the case with the Sahidic text, the Bohairic 
text predominantly represents the Alexandrian text-type. As regards the oldest translation of the 
New Testament into a Germanic language, Koester (2002) notes that it is the Gothic Bible 
which at the same time is the oldest surviving document in any of the Germanic languages. The 
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translation was done in the middle of the 4th century as part of the translation of the entire Bible 
by Wulfila (or Ulfilas), a Cappadocian Christian, who had been deported by the Goths together 
with his family. He produced the translation for Gothic Christians inhabiting the region of Moesia 
on the lower Danube River. An incomplete text of Wulfila’s Gothic version of the New Testament 
is preserved in the famous Codex Argenteus, which was produced in the 5th or 6th century in 
the north of Italy and is now kept in Uppsala. The material that was used for writing the Gothic 
Bible was purple parchment decorated with silver and gold ink. As regards the other 
manuscripts of the Gothic Bible, almost all of them are palimpsests, and they preserve nearly 
every book of the New Testament. The Gothic Bible is said to be an almost literal translation of 
the Greek New Testament, and more specifically of the Byzantine text-type which served as the 
translation basis. Nevertheless, the Gothic text contains many Western readings, but it is not 
exactly certain whether these readings were part of the original translation or were just 
introduced later on during the time when the Goths stayed in northern Italy. As far as translation 
into Armenian is concerned, Koester (2000) notes that the oldest one was done around 400 CE 
and there are more than a thousand manuscripts of the early translation, the oldest being from 
the year 887. It is not exactly known whether the Armenian translation was based on a Greek 
text or on a Syriac text, which was later on compared with a Greek text and revised accordingly 
in the 8th century. The text-type represented by the Armenian translations seems to be more 
related to the Cesarean text, rather than to the Byzantine one. On the other hand, the oldest 
surviving manuscripts of the Georgian translation date to the 9th century and they most likely 
represent a secondary translation based on the Cesarean family, as was the case with the 
Armenian version. However, Christianity arrived to the Georgians living at the foot of the 
Caucasus Mountains as early as in the 5th century. Finally, the Ethiopic translation, which was 
probably done as early as in the 4th century, is most likely based on a Syriac translation of a 
Greek text, and its oldest surviving manuscript dates to the 13th century. Moreover, the Ethiopic 
translation on the whole is representative of the Byzantine text family. Koester (2000) also notes 
that there are other ancient translations of the New Testament, like for example into Nubian, 
Sogdian, Anglo-Saxon, Arabic and Persian, but they are of little significance for the textual 
criticism, as they are all not made on the basis of the original Greek but rather on the basis of 
other translations. To cap it all, Black (1994:21) notes that “It is important to understand that the 
autographs and early copies of the Greek New Testament were written in ancient style. There 
were no spaces between words, no punctuation marks, and no paragraph divisions. 
Occasionally the lack of spaces between words could make an important difference. 
[Therefore], translators of the earliest copies had to decide where to divide words, where to 
begin and end sentences, and where to put punctuation. Unfortunately, some of their choices 
were wrong.” 

3. CONCLUSION 

This article is far from being a thorough and exhaustive study of the subject, as it is but a 
mere introduction to the subject of the different text-types of the Greek New Testament and the 
earliest translations of it, as well as to the subject of Biblical textual criticism. According to 
Sitterly (1995), at the time that the New Testament was written there were two styles of Greek 
handwriting in circulation. One of them was cursive and it was used for private purposes, 
whereas the other was the so called uncial writing (i.e. majuscule writing), which employed 
somewhat rounded capital letters. The earliest known manuscripts of all parts of the New 
Testament (the Gospels, the Acts, and some other books) were written in uncial handwriting. As 
a matter of fact, although the Pauline Epistles were probably originally written in the cursive 
hand, they were very soon turned into uncials. Although the handwriting in the papyrus 
manuscripts of the New Testament was uncial, the term ‘uncial manuscripts’ is commonly used 
to designate only those written on parchment and velum. In the present day, 299 uncials are 
known and they all date from 4th through 10th centuries. The most important Greek uncials are: 
1. Codex Sinaiticus, representing the Alexandrian text-type, 2.  Codex Alexandrinus, 
representing the Byzantine text-type, 3. Codex Vaticanus, representing the Alexandrian text-
type, and 4. Codex Bezae Cantabrigiensis, representing the Western text-type. Although the 
original papyrus manuscripts were lost at an early date, numerous copies were made and used 
among the Christian communities. The copies were basically made in Greek but a number of 
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translations into other languages started to appear also from an early date on. The most 
important early translations of the Geek New Testament were made into such languages as Old 
Syriac, Latin, Gothic, Coptic, Armenian, Georgian and Ethiopic. 
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ABSTRACT 

The actual problem of modern cultural linguistics is the analysis of main features of various 
concepts dealing with different world outlooks, in particular with the concept of «love » in the 
Russian and Turkish languages. The comparative research into this concept’s basic features in 
I. A. Bunin and Y. K. Beyatlı’s works contributes to the solution of this problem. 

Key words: concept, love, feature, representation, core, universalism. 
Актуальной проблемой современной лингвокультурологии является исследование 

признаков тех или иных концептов в разных картинах мира, в частности, - концепта «лю-
бовь» в русском и турецком языках. Решению данной проблемы способствует сопостави-
тельный анализ базовых признаков упомянутого концепта в произведениях      И. А. Буни-
на и Я. К. Беятлы. 

Ключевые слова: концепт, любовь, признак, репрезентация, ядро,  универсаль-
ность. 

 
Концепт «любовь», как и любой другой, обладает рядом признаков, выделение кото-

рых даёт возможность обнаружить дополнительные отличия в его восприятии носителя-
ми русского и турецкого языков. Следует отметить, что определение таких признаков даёт 
более полное и чёткое представление о месте исследуемого концепта в языковой карти-
не мира русского и, соответственно, турецкого народов, а также способствует взаимопо-
ниманию между ними.  

Напомним, что С. Г. Воркачёв выделяет три уровня признаков, присущих семантиче-
скому составу лексических единиц, передающих понятие любви в языке: «Прежде всего, 
это дефиниционные семы, совокупность которых совпадает с дефиниционной частью 
полного (но не избыточного) определения и позволяет выделить предмет из класса ему 
подобных. Признаки избыточные (redundant), несущие информацию, превышающую 
необходимый и достаточный минимум сведений для такого выделения, являются энцик-
лопедическими. И, наконец, ряд семантических признаков занимает промежуточное по-
ложение между дефиниционными и энциклопедическими: они представляют собой пере-
формулировку дефиниционных либо логические следствия из них и являются имплика-
тивными» [1; с. 189]. 

Дефиниционные признаки, – констатирует С. Г. Воркачёв, представляют собой се-
мантическое ядро концепта «любовь». Они связаны с ценностью (благом): то есть сам 
признак «ценность» идентифицирует любовь со сферой аксиологически-оценочных эмо-
ций, признак положительности этой ценности противопоставляет любовь ненависти и 
безразличию, признаки центральности этой ценности в системе личностных ценностей 
субъекта, немотивированноcти выбора объекта и индивидуализированности объекта от-
деляют любовь от других видов положительного эмоционального отношения. Ближайшие 
семантические признаки любви связаны с ядерными импликативно – они из них выво-
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дятся – и в большинстве случаев представляют собой своего рода реакцию субъекта на 
центральность ценности объекта: готовность идти на жертвы ради сохранения объекта в 
своей жизненной сфере, благожелание, забота о нём, ответственность за сохранение 
любовных отношений, постоянство, преданность – всё то, что создает для человека 
смысл существования. Все прочие признаки являются энциклопедическими и отправ-
ляют преимущественно к условиям возникновения и протекания этого чувства: стрессо-
вость, динамизм, алфавитность, ресурсность, «оптический сдвиг», соматика и другие [1; 
с. 190]. 

Переходя к сопоставительному анализу признаков концепта «любовь» в русской и 
«aşk» − в турецкой языковой картине мира, мы считаем целесообразным акцентировать 
на том, что они характеризуются некой диффузностью, порой усложняющей однозначное 
отделение одного признака от другого. Таким образом, постулируемую нами диффуз-
ность признаков анализируемого концепта следует принимать во внимание в рамках дан-
ного исследования. 

Одним из характерных признаков концепта «любовь» в творчестве И. А. Бунина выс-
тупает её амбивалентность, т. е. отождествление этого светлого чувства с горем, печа-
лью и даже мучением: «Какое неземное слово любовь, сколько ада и прелести в нём, 
хоть я и никогда не любила!» [8]. Упомянутый признак любви можно выделить и в таких 
строках: «С матерью связана самая горькая любовь моей жизни. Всё и все, кого любим 
мы, есть наша мука, - чего стоит один этот вечный страх потери любимого!» [9]. 
Как видим, устами своих героев автор манифестирует двоякость любви, её способность 
как превозносить, так и угнетать человеческую душу. Примечательно, что амбивалент-
ность любви характерна и для поэзии Я. К. Беятлы: «Gönlümle oturdum da hüzünlendim o 
yerde, sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde!» [19], т. е. «Мне стало тоскливо и серд-
цем моим завладела печаль, где же ты, любимая, куда же ушли летние дни!». Выдаю-
щийся турецкий поэт демонстрирует, как любовь, согревавшая сердце долгое время, мо-
жет обернуться унынием и тоской по минувшим минутам счастья. Любопытно, что в своём 
стихотворении «Мехлика-султан» Я. К. Беятлы открывает ещё одну грань амбивалентно-
сти любви, акцентируя на возможной безответности и бесцельности этого чувства: 
«Mehlika Sultan’a aşık yedi genç gece şehrin kapısından çıktı; Mehlika Sultan’a aşık yedi genç 
kara sevdalı birer aşıktı» [17], т. е. «Семь юношей, влюблённых в Мехлику-султан, на 
ночь глядя покинули город. Семь юношей, влюблённых в Мехлику-султан, умирали от 
своей безответной любви». 

Продолжая анализ так называемых дефиниционных сем концепта «любовь», т. е. его 
ядра, особое внимание следует обратить на рациональную немотивированность этого 
чувства в русской языковой картине мира: «Но он и сам не понимал, за что он любил 
её, хотя чувствовал, что любовь его не только не уменьшается, но всё возрастает 
вместе с той ревнивой борьбой, которую он вёл с кем-то, с чем-то из-за неё, из-за 
этой любви, из-за её напрягающейся силы всё более возрастающей требовательнос-
ти» [11]; «Откуда взялась моя страстная и бесцельная любовь к ней?» [9]. Заметим, 
что в турецкой языковой картине мира подобный признак любви не визуализируется, что 
свидетельствует о различиях в её понимании двумя народами. 

Ещё одним признаком, характерным именно для русского народа, является так на-
зываемый «каритативный блок», в котором чётко проявляется связь концепта «лю-
бовь» с полем «забота»: «Но я уже замечал, что она мою товарищескую нежность и 
нашу выдумку говорить на "ты" начинает принимать за любовь» [5]. Данный пример 
свидетельствует о тесной взаимосвязи «любви» и «заботы» в русском сознании. 

Как русской, так и турецкой языковым картинам мира присущи миротворческие ка-
чества любви и признак положительной ценности, трактующий её как высшее бла-
го и главную награду. Миротворческое начало чётко прослеживается в следующем при-
мере из творчества И. А. Бунина: «Вот тут-то, небось, и вспомнили, что апостолы-то 
святые нам наказывали: помните, мол, - великое, несметное множество грехов 
прикрывает любовь!» [12]. В поэзии Я. К. Беятлы также присутствует мотив пацифиз-
ма: «Aşk, onları sevkettiği günlerde, kaderden rüzgar gibi bir şevk alır, oldukları yerden» [22], т. 
е. «В те дни, когда ими овладевала любовь, будто ветер, они радовались своей судьбе 
и тому, что имеют». С другой стороны, внимание привлекает и тот факт, что в турецкой 
языковой картине мира «любовь» может иметь и некоторые агрессивные, отнюдь не ми-
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ротворческие проявления: «Bizdik o hücûmun bütün aşkıyle kanatlı» [18],    т. е. «И мы бы-
ли окрылены всей любовью, приносимой этим нападением». Из приведённого приме-
ра следует, что «любовь» порой обладает воинственными признаками, о чём свидетельс-
твует её появление в контексте нападения.  

Говоря о положительной ценности любви, приведём несколько показательных при-
меров из произведений И. А. Бунина: «Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных 
садах, была её любовь» [13]; «И я был в страшной и сладкой близости твоей, и без-
гранична моя любовь к тебе, и крепка вера в родимое, отчее лоно твое!» [7].  В пер-
вом примере «любовь» крайне метафорична и волшебна, она выступает для автора 
центром всего мироздания. Во втором отрывке она бесконечна и всепоглощающа. Под-
черкнём, что у Я. К. Беятлы это чувство предстаёт окрыляющим, вдохновляющим и отк-
рывающим новые возможности, символизируя надежду: «Sevmiş iki ruh ufku görürler daha 
engine» [22], т. е. «Две любящие души видят дальше горизонта». 

Для обеих языковых картин мира характерно такое проявление амбивалентности 
любви, как утрата здравого смысла под влиянием этого чувства: «Поняв свою любовь 
к нему, она в отчаянье кинулась в море, спасена была только случайно, рыбаками…» 
[9]. Как видим, героев              И. А. Бунина любовь порой толкает на импульсивные и нео-
бдуманные поступки. Важно отметить, что в поэзии Я. К. Беятлы этот признак находит 
более «мягкое» и ненавязчивое отображение, указывая на то, что влюблённым героем 
движут чары, способные заставить его сделать что-то непривычное, отдаться чувствам: 
«Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık! Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!» [22], т. е. 
«Эй, любовь! Эти сердца отныне отданы тебе! Эй, свидание! Околдуй влюблённых 
своими чарами!». 

Существенное различие в восприятии любви русским и турецким народами состоит, 
на наш взгляд, в некой ультимативности этого чувства у последнего, его проявлении с по-
зиции «либо пан, либо пропал» / «третьего не дано»: «Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde 
gönül» [20], т. е. «Гори либо в страсти, либо в любви, сердце моё». Кроме того, турецкий 
народ согласен довольствоваться малым, дабы любовь в том или ином виде присутство-
вала в его жизни, о чём Я. К. Беятлы заявляет в следующих строках: «Hicran gün ortasında 
neden böyle seslenir, birden hatırlatır unutan kalbe sevgiyi? Ey sevgi anladım bu uzaktan sadâ 
ile, ömrün yegâne lezzetidir hâtıran bile» [15], т. е. «Отчего же разлука взывает средь бела 
дня, неужто хочет напомнить о любви сердцу, позабывшему о ней? Эй, любовь, благо-
даря этому голосу, раздающемуся издали, я понял, что память и есть единственная 
отрада в жизни». 

 Подводя итоги проведённого исследования, мы пришли к выводу о том, что приз-
наки любви в русской и турецкой языковых картинах мира во многом сходны, что говорит 
об универсальности выражаемого ими чувства: амбивалентность любви характерна как 
для творчества И. А. Бунина, так и для поэзии Я. К. Беятлы с той только разницей, что у 
русского литератора она проявляется куда жёстче, вызывая ассоциации этого чувства с 
адом и нечеловеческими мучениями, а у турецкого поэта она репрезентируется, скорее, в 
виде безответности и безразличия. Кроме того, русской душе присущ страх потерять лю-
бимого / любимую. У обоих авторов выражены миротворческие начала любви, однако, 
следует подчеркнуть, что в произведениях Я. К. Беятлы это светлое чувство порой прио-
бретает агрессивно-минорное звучание. Помимо этого, и в русской, и в турецкой языко-
вых картинах мира амбивалентность любви проявляется, в частности, в утрате здравого 
смысла: персонажи И. А. Бунина теряют голову и рискуют жизнью во имя овладевшего 
ими чувства, а герои Я. К. Беятлы, в свою очередь, просто попадают под влияние раскре-
пощающих их чар любви. 

 Отличие признаков концепта «любовь» в русской и турецкой языковых картинах 
мира состоит, прежде всего, в отсутствии в поэзии турецкого автора так называемого 
«каритативного блока», характерного для выражения любви в творчестве И. А. Бунина, а 
также в крайне слабой интенсивности признака рациональной необоснованности любви у 
Я. К. Беятлы. Более того, в турецком языке концепт «любовь» обладает некоторыми при-
знаками, которые нельзя назвать привычными для русской картины мира: среди них мож-
но отметить, например, ультимативность репрезентации упомянутого концепта в произ-
ведениях Я. К. Беятлы, готовность турецкого народа довольствоваться воспоминаниями и 
переживаниями о былой любви вместо самого чувства и т. д. Впрочем, перечисленные 
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признаки можно отнести к историческим, характеризующим, скорее, процесс протекания 
любовного чувства, а не его сущность. 
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ABSTRACT 

The exercises complex, developed by the author for the course "Linguistic Basics of Rec-
ords Management", is represented in the article. It promotes increasing of literacy of university 
students who take their degree on "Documentology and informational activity". The author gives 
recommendations for the selection and formulation of exercises at different topics to provide a 
systemic character, consistency and effectiveness of learning process. The practical component 
is considered to be a basis of a student-documentologist’s literacy increasing. 

Keywords: activation of cognitive activity, knowledge actualization, an exercise, a task, 
skills, literacy increasing. 

 
В статье представлено разработанный автором комплекс упражнений по предмету 

"Лингвистические основы документоведения", который способствует повышению грамот-
ности студентов высших учебных заведений, осваивающих специальность "Документове-
дение и информационная деятельность". Автор дает рекомендации по подбору и форму-
лированию заданий к разным темам для обеспечения системности, логичности и эффек-
тивности учебного процесса. Практическая составляющая рассматривается как залог по-
вышения грамотности студентов-документоведов. 

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, актуализация знаний, 
упражнение, задание, навыки, повышение грамотности. 

 
У статті репрезентовано розроблений автором комплекс вправ із дисципліни "Лінгвіс-

тичні основи документознавства", що сприяє підвищенню грамотності студентів вищих на-
вчальних закладів, які здобувають спеціальність "Документознавство та інформаційна ді-
яльність". Подано рекомендації щодо добору та формулювання завдань до різних тем для 
забезпечення системності, логічності й ефективності навчального процесу. Практичний 
складник розглянуто як передумову підвищення грамотності студентів-документознавців. 

Ключові слова: активізація пізнавальної діяльності, актуалізація знань, вправа, за-
вдання, навички, підвищення грамотності. 

 
Стрімкий розвиток науки і техніки, активізація глобалізаційних та інтеграційних про-

цесів, збільшення масштабу й конфігурації інформаційних потоків спричинюють постійно 
зростаючий попит на фахівців у галузі документознавства та інформаційної діяльності. 
Роботодавці чекають від них високого рівня інформаційної культури, обізнаності із зако-
номірностями розвитку інформаційних, зокрема галузевих документаційних потоків, знан-
ня пошукових можливостей інформаційних систем, уміння згортати інформацію, якісно й 
оперативно задовольняти інформаційні потреби її споживачів, клієнтів. Однак найважли-
вішою кваліфікаційною вимогою, що висувається до працівників діловодної та інформа-
ційної сфери, є грамотність. 



© Studia methodologica, ISSN 2307-1222, No. 36. 2014 
 

 

     Ternopil’ | Ukraine     15 

 

Незважаючи на те, що спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність" 
− порівняно молода, станом на сьогодні є багато розвідок науково-методичного характеру, 
присвячених підготовці документознавців у вищій школі. Ідеться про роботи таких учених, 
як Н. М. Кушнаренко  [1; 2; 4], А. Соляник [4], І. Є. Морозюк [3] тощо. Хоча доробок вітчиз-
няних і зарубіжних учених із методики викладання лінгвістичних дисциплін є великим, від-
чувається брак науково-методичних праць, у яких розглядалися б актуальні питання ме-
тодики викладання дисципліни, що читається для майбутніх документознавців, − "Лінгвіс-
тичні основи документознавства". 

Курс, в основі якого лежить розділ прикладної стилістики − документна лінгвістика, 
має на меті формування системи знань зі специфіки структурної та змістової організації 
текстів службових документів, вироблення навичок створення документів різних жанрів, 
редагування їх текстів. У межах вивчення згаданої дисципліни студенти актуалізують на-
буті знання з української мови, вивчають особливості мови документів, ознайомлюються з 
методами трафаретизації службових документів і методиками уніфікації писемної ділової 
мови, набувають навичок оптимізації та редагування текстів ділових паперів, виробляють 
уміння їх створювати й удосконалювати, використовуючи новітні інформаційні технології. 

Мета статті – окреслити шляхи підвищення грамотності студентів вишів спеціальності 
"Документознавство та інформаційна діяльність", репрезентувати розроблений автором 
комплекс вправ із навчальної дисципліни "Лінгвістичні основи документознавства", розк-
рити роль практичного складника в навчанні студентів. 

У підвищенні грамотності найважливіше значення, на нашу думку, має закріплення 
теоретичного матеріалу за допомогою вправ, завдань і питань для контролю й самоконт-
ролю. Не можна також недооцінювати значення актуалізації раніше засвоєних знань. У 
межах курсу "Лінгвістичні основи документознавства" на кожному практичному занятті ва-
рто систематично повторювати орфограми та пунктограми української мови. Методично 
виправданими є завдання для самостійної позааудиторної роботи студента, що передба-
чають повторення раніше вивчених правил і виконання відповідних вправ. Не менш важ-
ливо на кожному занятті проводити словникові міні-диктанти з перевірки рівня засвоєння 
заданого правила. Для здійснення такого контролю радимо добирати матеріал із галузі, у 
якій у майбутньому працюватиме студент. 

Розглянемо типи пропонованих нами вправ, розроблених для студентів, що опано-
вують навчальну дисципліну "Лінгвістичні основи документознавства". 

На перших лекційних заняттях студенти актуалізовують знання зі стилістики. Вони 
повинні знати особливості різних функціональних стилів, уміти розмежовувати стилістично 
марковані та стилістично нейтральні мовні засоби, установлювати зв’язок між стилем і йо-
го функціями. Низка вправ до теми "Загальна характеристика функціональних стилів мо-
ви" передбачає визначення приналежності уривка тексту до функціонального стилю, вио-
кремлення стилістично маркованих мовних засобів, добір студентами зразків різних функ-
ціональних стилів, визначення мовних засобів, що є стилістично маркованими для декіль-
кох стилів. Також майбутні документознавці повинні вміти здійснювати порівняльну харак-
теристику функціональних стилів за схемою: сфера функціонування, призначення, основ-
на функція, підстилі, жанри, мовна специфіка (лексичні, морфологічні та синтаксичні осо-
бливості). 

Після вивчення теоретичного матеріалу з теми "Специфіка мови документів" перед-
бачено блок вправ на добір синонімів до слів іншомовного походження та визначення 
пріоритету у виборі того чи іншого варіанта, пояснення значення іншомовних слів. На на-
шу думку, при формуванні таких вправ потрібно пропонувати студентам іншомовні слова, 
що активно функціонують у діловому мовленні документознавців, які працюють у різних 
сферах: автономний, анульований, еталон, генерувати, дублювати, ідентифікувати, імпо-
ртувати, інвестиції, інтегрований, інтерактивний, компенсувати, компетентний, констата-
ція, легалізація, ліцензія, мінімізація, модифікувати, нівелювання, оптимальний, пролонго-
ваний, раціоналізація, реалізувати, регламентація, рентабельність, репрезентувати, санк-
ції, сертифікат, стимулювати, трансформація, фальсифікація і т.д. 

У вправах іншого типу подано низку близьких за значенням слів, наприклад: обопіль-
ний, взаємний; спільний, загальний, колективний; вручати, надавати, давати і под. За-
вдання студента полягає у виокремленні слів, які активно функціонують у писемному ді-
ловому мовленні, а також в утворенні з ними словосполучень. До блоку вправ після вище-
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зазначеної теми входять також і вправи на добір антонімів. Для добору пропонуємо імен-
ники, що активно функціонують у господарсько-договірній, господарсько-претензійній та 
організаційно-розпорядчій документації. Ідеться про слова на зразок позивач, роботода-
вець, замовник, постачальник, заставодавець, вантажоодержувач, ліцензіат і под. 

Не можна нехтувати завданнями, що сприяють виробленню навичок усування русиз-
мів, які часто трапляються в усному та писемному діловому мовленні (пояснююча, коман-
дировка, слідуючий, об’ява, просьба, нехватка і т. д.). Особливу увагу слід приділити ре-
дагуванню назв посад і професій відповідно до вимог писемного ділового мовлення: сва-
рщик, крановщик, бухгалтерша, уборщиця, тілохранитель, поставщик, завідуючий кафед-
рою, старша викладачка, військовослужащий, пожарник, парикмахер і под. Для редагу-
вання пропонуємо студентам не тільки окремі лексеми, а й словосполучення. Це сприяє 
засвоєнню типових мовних зворотів писемного ділового мовлення. Блок вправ на редагу-
вання русизмів повинен також містити вправи на виправлення кальок із російської мови з 
прийменником по: майстерня по ремонту взуття, робота по змінному графіку, кіоск по про-
дажу квитків, курси по вивченню французької мови, по власній волі, по маршруту, купити 
по низьким цінам, проживає по адресу, послати по пошті, ходити по сходах та ін. [5: 88]. 

Вправа на усунення русизмів може мати й такий вигляд: Визначте, які з поданих діє-
прикметників є субстантивованими. Відредагуйте слова, що не відповідають нормам укра-
їнської літературної мови: нападаючий, проживаючий, завідуючий, ідентифікуючий, керу-
ючий, узагальнюючий, бажаючий, знаючий, обслуговуючий, командуючий, виконуючий, 
оточуючий, виступаючий, працюючий, відпочиваючий, існуючий, систематизуючий, об'єд-
нуючий, потерпівший, постраждавший, дотелефонувавшийся, курящий, компроментую-
чий, обвинувачуючий, головуючий, ведучий (концертної програми), вступаючий, красящий, 
початкуючий, рішаючий, інакомислячий, відбілюючий, контролюючий, підтверджуючий, 
маніпулюючий [5, 87]. 

Якщо студенти групи вивчали в школі російську мову, можна запропонувати їм впра-
ву на переклад: Перекладіть пасивні дієприкметники теперішнього часу з російської мови 
на українську: анализируемый документ, занимаемая должность, освещаемый вопрос, 
применяемый на практике, поставляемая вовремя продукция, приобретаемые навыки, 
желаемый результат [5, 88]. 

Студенти повинні також добре розуміти явище полісемії та вміти доводити багатоз-
начність тієї чи іншої лексеми. Із метою контролю можна запропонувати студентам вибра-
ти з поданої низки слів багатозначні та обґрунтувати свою відповідь, склавши з обраними 
словами словосполучення або речення: успіх, операція, олівець, ключ, скарбниця, золо-
тий, рожевий, гострий, чистий, дипломат, м’яч, світило, небо, ванна, вікно, прірва, титан, 
бланк, тавро, тиск, заморозити [5, 85]. 

Важливо, щоб студенти вміли розрізняти тавтологію та плеоназм, розуміли, що стилі-
стично виправдана тавтологія нормативна для текстів документів. Завдання на перевірку 
засвоєння цього питання можна сформулювати таким чином: Які мовні явища репрезен-
товано в наведених словосполученнях? Чи прийнятні вони для мови ділових паперів? Ро-
зрахунковий рахунок, моя автобіографія, своя особиста думка, оплата суми платником, 
навчатись у вищому навчальному закладі, вільна вакансія, державна реєстрація держав-
них банків, забезпечення безпеки, адреса місця проживання, словник іншомовних слів, ві-
дшкодування шкоди, орендодавець надає орендареві право…, накрити кришкою, грошові 
кошти, професіонал своєї справи, естетична краса, списання держмайна державними під-
приємствами [5, 85]. 

Одне з головних завдань курсу "Лінгвістичні основи документознавства" – навчити 
студентів продукувати тексти офіційно-ділового стилю. Це вміння передбачає знання сту-
дентами типових мовних зворотів текстів ділових паперів, а також особливостей сполучу-
ваності слів. Вправа, у якій потрібно скласти словосполучення з поданими словами і ви-
значити, чи є вони усталеними в діловій комунікації, дасть змогу студентам виробити на-
вички створення документів і трансформації інформації відповідно до вимог офіційно-
ділового стилю. Виконати завдання успішно допоможе зразок, наприклад: ввести – ввести 
до складу, ввести в дію, ввести в курс справ, ввести в оману [5, 85]. Пропонована низка 
слів містить дієслова, які входять до типових мовних формул офіційно-ділового стилю. 
Ідеться про слова на зразок надати, видати, подати, звільнити, прийняти, взяти, позбави-
ти, перевести, покласти, стягнути, порушити тощо. 
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Офіційно-діловому стилю притаманне явище "розщеплення присудка" і відповідно 
функціонування віддієслівних іменників. Виробленню навичок створення текстів ділових 
паперів сприятиме також вправа на утворення від поданих дієслів словосполучень із від-
дієслівними іменниками за зразком: виправляти – вносити виправлення. Причому пропо-
новані дієслова повинні бути типовими для ділової документації і утворення від них імен-
ників не повинно викликати труднощів, наприклад: відповідати, постачати, оплачувати, 
зобов'язуватися, погодитися, вкрасти, вповноважити, вчинити, купувати, оштрафувати, 
перевірити, подякувати, допомогти, співчувати, продавати, повідомити, керувати, контро-
лювати, опиратися, внести [5, 86]. 

Чимало помилок у текстах офіційно-ділового стилю спричинено сплутуванням слів-
паронімів. Щоб підвищити грамотність студентів, варто до блоку вправ включити завдан-
ня, що передбачає пояснення значення слів-паронімів та складання з ними речень. Пода-
вати краще ті пари паронімів, які активно функціонують у текстах ділових паперів, як от: 
адресат – адресант, особистий – особовий, професійний – професіональний, рятівник – 
рятувальник, відзначати – зазначати, пам’ятник – пам’ятка, позначення – призначення, 
спосіб – засіб, ефективний – ефектний [5, 86]. 

Завершальні вправи блоку повинні передбачати комплексну перевірку знань студен-
тів із засвоєних раніше тем. Передусім це вправи на редагування речень і словосполу-
чень, наприклад: І Відредагуйте подані речення. 1. Продавець запропонував розв’язати 
питання наступним чином. 2. Ставимо вас у відомість, що 23 листопада 20ХХ року слюсар 
цеху № 1 Савирун Михайло Володимирович був відсутній на робочому місці без поважної 
на то причини на протязі 3-х годин (з 14.00 по 17.00) і т. д. [5, 88]; ІІ Замініть подані слово-
сполучення словоформами, прийнятними для текстів документів, усуваючи лексичні й 
стилістичні помилки: винести подяку, подати пропозицію, відпустити від занять, дати на 
розгляд, положити на контроль, взяти на роботу, притримуватись правил, виділити путів-
ку, дати отпуск, помогти матеріально і под. [5, 90]. 

Під час та після вивчення теми "Текст сучасного ділового документа" пропонуємо 
студентам такі вправи: 1) що сприяють виробленню навичок рубрикації текстів документів, 
зокрема їх поділу на абзаци; 2) що передбачають аналіз текстотвірних ознак поданих до-
кументів; 3) на складання зразків зв’язного тексту, анкет, таблиць; 4) на моделювання тек-
стів із прямим та зворотним порядком розміщення елементів.  

Завдання на з’ясування рівня засвоєння текстотвірних ознак тексту можна сформу-
лювати в такий спосіб: Визначте, чи утворюють текст подані в блоках речення. Яких текс-
тотвірних ознак їм не вистачає? Стійкість побутування суржику на терені України зумовле-
на глобальною екстралінгвальною обставиною: приблизно 350 років тут існувала двомов-
ність, що супроводжується функціональною нерівністю мов. 

Ступінь повноцінності життя багато в чому визначався мірою, якою людина володіла 
російською мовою. 

В уявленні носіїв суржику російська мова – це мова, застосування якої було пов’язано 
з повсякденним функціонуванням переважної більшості життєво важливих сфер життя [5, 
141]. 

Студенти повинні розуміти суть явища стандартизації мови документів і вміти визна-
чати мовні засоби її репрезентації. Вправи на виокремлення й аналіз засобів стандарти-
зації в запропонованих викладачем текстах офіційно-ділового стилю сприятимуть глиб-
шому розумінню цього питання. Завдання на закріплення знань категорій тексту та спе-
цифіки засобів їх репрезентації в офіційно-діловому стилі можна сформулювати так: 
1) Проаналізуйте уривок тексту. Як у ньому виражено категорії зв’язності та інформатив-
ності?; 2) Проаналізуйте лексичні, граматичні та синтаксичні засоби зв’язності поданого 
уривка тексту; 3) Визначте рівень інформативності уривка тексту; 4) Визначте засоби 
зв’язку в надфразних єдностях. 

Вправи до теми "Основи редагування документів" можна урізноманітнити такими за-
вданнями: Відредагуйте речення, застосовуючи закони милозвучності української мови; 
Відредагуйте подані речення, ураховуючи норми офіційно-ділового стилю. 

Після та під час опрацювання теми "Мовна класифікація документів", що передбачає 
вивчення специфіки мовної репрезентації документів різних груп за призначенням та різ-
них жанрів, студентам варто запропонувати для виконання вправи на редагування доку-
ментів певних груп. На нашу думку, перевагу слід надавати документам щодо особового 
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складу, а також довідково-інформаційним, господарсько-договірним і розпорядчим доку-
ментам.  

Стосовно жанрів: пропонуємо для редагування тексти найпоширеніших в управлінсь-
кій діяльності документів – тих, із якими студенти добре ознайомлені з курсів "Управлінсь-
ке документознавство" та "Діловодство". Ідеться про заяви, автобіографії, резюме, харак-
теристики, довідки, звіти, службові записки, накази щодо особового складу, посадові ін-
струкції, договори. 

До теми "Мовна класифікація документів" можна подати також вправи на визначення 
мовних зворотів, не характерних для текстів певних документів і текстів офіційно-ділового 
стилю взагалі, наприклад: Визначте, які з наведених висловлень-прохань (відповідей на 
прохання і пропозиції, фраз-нагадувань, мовних формул, відповідей на "сердиті" листи) не 
бажано вживати в текстах документів / у текстах рекламаційних листів і листів-претензій, 
під час ділового спілкування. Свою думку обґрунтуйте. 

1. Розуміємо Вашу стурбованість із приводу... 2. Вибачте, що завдали Вам прикрощів 
із... 3. Просимо вибачення за зайві хвилювання з приводу... 4. Ми робимо все можливе 
для завершення всіх робіт у передбачений контрактом термін. 5. Наша фірма хоче повер-
нути Вашу добру думку про нас. 6. Якщо можливо, пробачте нам це непорозуміння. 
7. Даруйте, що так сталося. Ми знаємо, що у вас фінансові проблеми, але не змогли наді-
слати гроші швидше. 8. Ми намагатимемось ужити всіх необхідних заходів для виправ-
лення ситуації [5, 189]. 

Таким чином, підвищення грамотності студентів неможливе без систематичного ви-
конання низки вправ до кожної вивченої теми. Завдання до курсу "Лінгвістичні основи до-
кументознавства" повинні максимально охоплювати теоретичний матеріал, актуалізовува-
ти раніше набуті знання з української мови, ділової української мови, документознавства 
та діловодства. 

Перспективу подальших досліджень із методики викладання дисципліни "Лінгвістичні 
основи документознавства" убачаємо в розробці, описі й оптимізації тестових завдань як 
активізатора пізнавальної активності студентів, стимулятора інтересу до навчання, засобу 
покращення засвоєння теоретичного матеріалу та вироблення навичок продукування тек-
стів офіційно-ділового стилю. 
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ABSTRACT 

The definition of how categorical meaning inherent to parts of speech relates to extra-
linguistic and linguistic phenomenon remains a pressing issue when it comes to parts of speech 
theory. The article explores conceptualization, the nature of connections between the categori-
cal meaning, extra-linguistic and linguistics phenomenon.  

Key words: parts of speech, pragmatism, sign, semiotics. 
Актуальной проблемой теории частей речи является проблема определения отно-

шения категориального значения, присущего частям речи к внеязыковым и языковым яв-
лениям. Постоянное установление взаимосвязей между ними мы называем концептуали-
зацией, предварительному определению задач исследования которой посвящена статья. 

Ключевые слова: части речи, прагматизм, знак, семиотика. 
 
Поняття частини мови є спільним для абсолютної більшості граматичних концепцій. 

За традицією, поняття частини мови використовується як засіб впорядкування граматич-
них категорій мови та узгодження їх з лексичними класами лексем. Таке розуміння чудово 
відображається класичним визначенням частини мови як лексико-граматичної категорії 
слів. Воно є традиційним і притаманне шкільним граматикам, які орієнтовані в першу чергу 
на опис мови з метою її викладання, часто як іноземної. Крім того уявлення про частину 
мови як про категорію, тобто множину номінативних одиниць, реалізувалося в позитивіст-
ськи орієнтованих граматичних концепціях (фортунатівська школа, зокрема 
М.М.Петерсон, американський дескриптивізм), у чому відбивалося повне нехтування мен-
тальним субстратом та механізмами мови. Традиційна теорія частин мови чудово узго-
джується зі структуралістськими дослідженнями мови «в собі і для себе». Проте, так ви-
тлумачені частини мови перетворюються на групи слів з «загальним значенням, яке від-
вернутим від лексичних і граматичних категорій» [17, с. 453]. Такий підхід запанував у ра-
дянському мовознавстві з легкої руки І.Сталіна після 1950 р. Після падіння марксизму як 
основної державної ідеологія вітчизняні гуманітарні науки опинилися на роздоріжжі, оскі-
льки марксистський матеріалізм з його гносеологією безпосереднього пізнання світу втра-
тив підтримку і популярність, а повсякденний досвід вказує на те, що сустрічаються яви-
ща, які цілком не зводяться до матеріальних відчуттів. 

«Падіння» марксизму веде до запозичення розповсюдження різного роду ідеалістич-
них уявлень, де на місце матеріалізму виходять різного роду спекулятивні тези, які безпо-
середньо не підтверджуються досвідом. 

В цій ситуації ми бачимо можливість виходу в поверненні до ідей трансценденталізму 
та критицизму І.Канта, який в останні роки розробляється у функціональнопрагматичній 
методології гуманітарних наук. Функціональний прагматизм має свою історію і у лінгвістиці 
[18; 20], і у інших гуманітарних дисциплінах. Тому перейдемо до опису основних принципів 
функціонального прагматизму та вкажемо на його прояви у поглядах лінгвістів і вчених 
інших галузей гуманітарного знання на підставі вказаних досліджень. 
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Об'єктом лінгвістики є мовна діяльність людини як складова його коммунікативно-
семіотичного досвіду. Усі інші семіотичні форми досвіду розглядаються в рамках цієї ме-
тодології винятково через призму людського досвіду. 

Послідовне розведення трансценденції й чуттєвого досвіду відбите в Бодуэна в тер-
мінах церебрация й фонація, у Виготського – у понятті знака як об'єднання функцій спілку-
вання й узагальнення, у Соссюра – у білатеральній концепції знака, у пражців – у вичле-
новуванні двох основних функцій мови: експресивної (встановлення відносин між транс-
ценденцією і чуттєвістю) і комунікативної (встановлення відносини з іншими індивідами 
через чуттєвий досвід). 

Апперцепція чуттєвого досвіду в мовознавстві реалізується в поняттях синтагматич-
ного потоку сигнального мовлення в часі (звукове мовлення) або просторі (письмове мов-
лення). 

Трансцендентальне поняття субстанції в психології Виготського осмислюється як си-
стема свідомості й пам'ять, а в лінгвістиці як система (стан) мовних знаків і моделей. По-
няття процесу Бодуен осмислював як мовне мислення, Виготський – як мовленнєве мис-
лення, Соссюр – як мовлення (подію), Щерба – як мовну діяльність. Поняття відносини як 
субстрату субстанції інтерпретувалося Крушевским у поняттях асоціацій подібності й су-
міжності мовних одиниць. Пражці інтерпретували поняття відносини як структуру. При 
цьому відносини субстанций можна розглядати як язикову парадигматику й синтагматику, 
а відносини процесів – як причинно-наслідкові структурні зв'язки мовних процедур. 

Мовна діяльність – доцільна й цілеспрямована. Це сукупність функцій-цінностей. Ос-
новна характеристика будь-якого мовного або мовного явища – релевантність (значу-
щисть). Мова – прагматична рольова (потенційна) функція (система засобів вираження й 
комунікації), мовна діяльність – реалізація мови з комунікативно-експресивною метою, а 
мовні продукти (висловлення, тексти) – реалізаційні функції-сліди, цінність яких полягає в 
можливості їх сигнально-почуттєвої конкретизації. Від такого дещо догматичного викладу 
методологічних засад функціонального прагматизму ми можемо повернутися до розгляду 
частин мови. 

Функціональний погляд на частини мови сягає своїм корінням античної граматичної 
традиції (від Олександрійської граматичної школи). Поняття частини мови у сучасній лінг-
вістиці є спадком філософських уявлень Аристотеля, в яких мова ще не виділялася як 
окремий самостійний об’єкт рефлексії. Через це в історії філософії мови та мовознавства 
простежується тенденція зв’язувати явища мовної діяльності людини з більш широким ко-
лом семіотичної діяльності (проблеми якої стояли не тільки перед де Соссюром, але і пе-
ред усією традицією схоластики, а особливо – «другої схоластики» на чолі з Франциско 
Суаресом) та усім людським досвідом (ідеї Р.Декарта, В.Лейбніца, І.Канта та німецької 
класичної філософії). 

Функціонально орієнтовані граматики демонструють інтуїтивне розуміння зв’язку між 
частинами мови як лексико-граматичними класами слів та членами речення, як синтакси-
чними функціями слів і словоформ в реченні. Такий підхід висуває на передній план про-
блематику опису механізмів функціонування мови та мовлення та передбачає погляд на 
частини мови як на окремий тип мовних моделей, які виконують функції структурування 
мовної картини світу та її трансляції в мовленнєвих синтаксичних структурах процесі ко-
мунікації (див [1, 2, 9, 10, 21, 22, 25]). Саме функціональний підхід ми вважаємо продукти-
вним для прагматичної інтерпретації системи частин мови. 

Разом з тим лінгвістичне тло поняття частини мови ставить питання про узгодження 
сучасних наукових надзвичайно докладних та розгалужених уявлень «лінгвістичної» кар-
тини світу з філософською проблематикою, без чого уявлення про мовну систему «висить 
у повітрі», слабо взаємодіючи, наприклад, з «ментальною» картиною світу. Лінгвістика має 
докладне уявлення про мовні одиниці, про їх взаємини у мові та мовленні; у рамках пси-
холінгвістичного проекту проводяться дослідження психічного субстрату мовної здатності. 
«Мовна» метафора мала наслідком потужну спадщину структуралізму у літературознавс-
тві, культурології та соціальних науках тощо. Проте ми не маємо цілісного уявлення (зга-
даємо численні дискусії щодо гіпотези Сепіра-Уорфа) про зв'язок та впливи між людською 
картиною світу та картиною світу людської мови, які не можна ототожнити. 

Лінгвістична література щодо частин мови налічує тисячі найменувань, проте тради-
ційно в ній частини мови розглядаються як засіб узагальнення та впорядкування морфо-
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логічних категорій, що певним чином (в різних концепціях по-різному) корелює з семанти-
кою, якій приписується статус категоріальної (сюди ж відносяться поняттєві категорії 
О.Єсперсена та І.І.Мещанінова, ономасіологічні категорії М.Докуліла). Певний прорив 
представляє ідея Е.С.Кубрякової про розгляд частин мови з ономасіологічної точки зору 
[11]. Проте загальною рисою відомих нам праць є невизначеність щодо онтологічного і 
гносеологічного статусу змісту позначуваного частинами мови, що робить вирішення про-
блеми дещо асиметричним. 

Ми вважаємо, що продуктивним був би розгляд частин мови як одного з механізмів 
узгодження позамовного досвіду з мовним досвідом, що дозволило би пояснити феноме-
ни кодування та декодування довербальної і поствербальної інформації у вербальні сиг-
нали, що постійно супроводжує комунікацію. Це ставить низку проблем, які не можна ви-
рішити без з’ясування природи засад, що лежать в основі людської картини світу та мови 
як її елемента. Така постановка проблеми має два важливі наслідки. 

По-перше, обмежує та підпорядковує мовну діяльність людської діяльності як її скла-
дову частину, чим долає «мовну» метафору структуралізму і постмодернізму як своєрід-
ного розвитку останнього.  

По-друге, уявлення про мовну діяльність як частину людського досвіду вимагає опису 
універсальних апріорних засад, що формують досвід та мовну діяльність. Введення ідеї 
апріорних універсалій значно ускладнює систему, проте це ціна за долання релятивізму в 
описі об’єкта. Слід зазначити, що встановлення універсалій повинно мати дедуктивний, а 
не індуктивний характер, оскільки індуктивний спосіб потребує обробки занадто великої 
кількості матеріалу. Дедукція універсалій досвіду як апріорних категорій досвіду проведе-
на І.Кантом, що залишає лише завдання вирішення методологічних проблем застосування 
кантового критицизму до сучасних лінгвістичних знань. Отже, філософським джерелом 
пропонованого дослідження ми бачимо трансценденталізм І.Канта, головною рисою якого 
є уявлення про суто ментальний статус досвіду, який визначається апріорними категорія-
ми, що є універсальними для людства. 

Апріоризм Канта є філософським підґрунтям ідеї інтерсуб’єктивного характеру досві-
ду (ці ідеї в останні десятиріччя активно розвивали К.Аппель та Ю.Хабермас), котрий є пі-
дставою для пояснення феномену комунікації і можливості зіставляти значення та смисл, 
що вкладаються в мовлення мовцем, зі значенням та смислом, які співпороджуються слу-
хачем. 

Ідеї І.Канта сильно вплинули на семіотичну концепцію Ч.С.Пірса (особливо ранніх пе-
ріодів [14]), яка описує знакові відносини між універсальними формами досвіду, що описа-
ні І.Кантом. Семіотика Ч.С.Пірса встановлює складні (як парадигматичні, так і синтагмати-
чні) відносини між видленими десятьма класами знаків. Це дозволяє встановлювати не 
тільки системно-ієрархічні, але і структурно-функціональні зв’язки між знаками. Оскільки 
мова за своєю сутністю є знаковим утворенням, семіотика Ч.С.Пірса є другим філософсь-
ким джерелом пропонованого дослідження. 

Зауважимо, що і ідеї І.Канта, і ідеї Ч.С.Пірса стали підґрунтям для багатьох філософ-
ських розвідок (згадаймо, наприклад концепції Е.Касірера та Ч.У.Моріса), проте вони по-
при свою менталістичну та семіотичну спрямованість не застосовувалися до лінгвістики. 
Ми вважаємо, що так сталося переважно через екстранаукові причини. 

В основу функціонально-прагматичного дослідження покладається гіпотеза про те, 
що, по-перше частина мови з семіотичного боку є троїстим відношенням між апріорною та 
апостеріорною інформаціями індивідуального мислення і категоріями уявлень про суспі-
льно значущі сигнали, а по-друге, зі структурно-функціонального боку частина мови є ме-
тамоделлю, яка регулює функціонування номінативних мовних одиниць в мовній діяльно-
сті та обслуговує як породження мовлення, так і породження мови (мовних одиниць та 
моделей). Так витлумачена частина мови має певні обмеження свого застосування, які 
зазвичай відображаються принципами виділення частин мови (семантичний, морфологіч-
ний та синтаксичний). 

Узагальнюючи, зазначимо, що сучасна наука потребує подолання постмодерністсь-
ких тенденцій та ментально-орієнтованого опису досвіду взагалі та мовної діяльності зок-
рема. Дослідження семіотичних механізмів позначення найзагальніших класів позамовної 
картини світу мовними засобами може наблизить лінгвістику до вирішення питання про 
характер зв’язку мови та мислення. 
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ABSTRACT 

In the article «opening» of Oleksandr Dovzhenko’s author myth is analyzed on the basis of 
works, which form the autobiographical discourse of the writer. One can reveal special author 
philosophy and poetics by reading them in the context of modernistic tendencies. The question 
of legitimacy of mythopoetics for the autobiographical work is analyzed. 

Key words: author myth, mythologeme, timespace, autobiographical narrative 
 
У статті аналізується розгортання авторського міфу О. Довженка на матеріалі творів, 

які формують автобіографічний дискурс письменника. Відчитування їх у контексті модер-
ністських тенденцій дозволяє виявити особливу авторську філософію та поетику. Порушу-
ється питання легітимності міфопоетики для автобіграфічного твору. 

Ключові слова: авторський міф, міфологема, часопростір, автобіографічний нара-
тив 

 
В статье анализируется становление авторського мифа О.Довженка на материале 

сочинений, которые формируют автобиографическый дискурс писателя. Прослеживание 
их в контексте модернистических тенденций позволяет выявить особенную авторскую 
философию и поэтику. Рассматривается вопрос о легитимности мифопоэтики для авто-
биографического произведения. 

Ключевые слова: авторський миф, мифологема, пространствовремя, автобиогра-
фический наратив 

 
Авторський міф здебільшого розуміють як створення нового сюжету за законами і 

зразками класичних міфів, з використанням міфопоетичних образів, тропів, специфічних 
мовних засобів. Міфологізм став одною з прикметних рис європейського модернізму, осо-
бливо у міжвоєнне двадцятиріччя.  

Криза позитивізму та недовіра до реалістичних конвенцій спричинили пошук нових 
ідей і форм. Руйнування ціннісних ієрархій (зокрема і в авангарді), ціннісний хаос посилю-
вали прагнення знайти тривкі основоположні істини й традиції. Інтерес до міфологічної 
образності пов’язаний на початку ХХ століття ще й з популярністю психоаналізу з його зо-
середженістю на підсвідомому й досвідомому, на архетипних образах і уявленнях. (Само-
го Зиґмунда Фройда іноді називають одним із творців модерністського неоміфологізму).  
Про авторський міф найчастіше говорили у зв’язку з розвитком романного жанру (зокрема 
інтелектуального, філософського роману). Перш за все згадують «Улісс» Дж. Джойса, 
«Чарівничу гору» та «Йосипа і його братів» Т. Манна, прозу Ф. Кафки, Д. Г. Лоуренса. Не-
оміфологізм став також важливою рисою французької філософської драми (Ж. Ануй, Ж.-
П. Сартр), визначив стильову еволюцію багатьох найвизначніших поетів європейського 
модернізму (до прикладу, Т. С. Еліота). 

Модерністський неоміфологізм виявляється через вироблення нової поетики. «Нео-
міфологізм» у мистецтві ХХ ст. виробив  і свою, багато в чому новаторську поетику – ре-
зультат впливу як самої структури обряду та міфу, так і сучасних етнологічних і фолькло-
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ристичних теорій. В основі її лежить циклічна концепція світу, «вічне повернення» (Ніцше). 
У світі вічних повернень у будь-якому явищі сучасності просвічують його колишні й майбу-
тні інкарнації» [7]. 

Міфологізм як течію в українському модернізмі частіше аналізували дослідники пое-
зії. Володимир Моренець вирізняє кілька типів «поетичних міфів», що ними «повниться 
вся краща довоєнна українська поезія (Є.Плужника, В. Свідзинського, всієї еміґраційної гі-
лки)» [4]. У прозі неоміфологічні тенденції охочіше визначали уже щодо шістдесятих та сі-
мдесятих років, зокрема химерного роману.  

Усі ці ширші теоретичні та історико-літературні завваги потрібні нам для ствердження 
тези про недостатнє наголошення у творчості Олександра Довженка авторського міфу з 
його особливою філософією та поетикою. «Зачарована Десна» закорінена не лише в на-
ціонально-культурні глибини, не лише в фольклорні джерела; її поетику важливо відчиту-
вати у контексті модерністських тенденцій, зокрема модерністських моделей авторського 
міфу. Варто додати, що Довженків концепт авторського міфу ґрунтується ще й у експресі-
оністській поетиці, адже німецькі експресіоністи зазнали потужного впливу неоміфологіз-
му.  

Сама біографія автора реконструюється в кіноповісті у згоді з логікою розвитку хрис-
тиянського міфу. Вводиться набір ключових міфологем, так що герой послідовно виступає 
у ролі творця «добрих діл», рятівника, захисника, речника справедливості, зрештою, носія 
культурної пам’яті. Художній час твору – це якраз міфологічний час, початок часів, коли, за 
визначенням, усе було не так, як тепер. Те, що відбулося спервовіку, має знов і знов відт-
ворюватися, зокрема і в спогадах, хоча колишня повнота видається недосяжною. «Нема 
тепер уже таких річок, як ти була колись, Десно, нема. Нема ні таємниць на річках, ні спо-
кою. Ясно скрізь. Нема ні бога, ані чорта, і жаль мене чомусь бере, що вже нема в річках 
русалок і водяних-мірошників нема» [3, 80]. У спогадах діда така апеляція до минулого й 
сам принцип споганення первісного ідеального світопорядку зазнають іронічного знижен-
ня, навіть перевертання. Колись і річки були глибші, й риба  більша, і комарі зліші – батько 
заспокоює запечалену дитину, що дідові вірити не треба, ото хіба на комарах він, колиш-
ній чумак, добре знається. Означено календарний ритм природних змін, у згоді з якими 
живе знов-таки міфологічна родова спільнота, відтворюючись у зміні поколінь. Природна 
смерть (баби Марусини у «Зачарованій Десні», діда у «Землі») не трагедієзується, вона 
вписана в ланцюг необхідних змін.  

Міфологізується і художній простір. Скажімо, хату представлено як феномен неруко-
творний, вона, переконаний оповідач, одного разу виросла із землі у згоді з тими самими 
законами, що й дерева, трави, вся багатюща зелень довкола. «Хто й коли збудував нашу 
хату, які майстри – невідомо. Здавалось нам, ніби її зовсім ніхто й не будував, а виросла 
вона сама, як печериця, між грушею і погребом і схожа була також на стареньку білу пе-
черицю» [3, 42]. Картина «врослої в землю» (чи, навпаки, пророслої з землі) убогої хати не 
збігається зі свідченнями мемуаристів. Як згадував один із близьких сусідів, «коли став го-
сподарювати Петро, син Семена, прикупили трохи землі, посадили сад. Всю садибу обго-
родили високим тином, поставили нові ворота, переробили хату, в якій замість земляної 
долівки послали підлогу з соснових дощок» [5]. 

У творах Олександра Довженка пам’ять здебільшого пов’язана якраз із певним прос-
тором, вписана – чи вкарбована! – у нього. Згадати – це повернутися на місце, де відбу-
валися події. Зосередженість на просторових вимірах спогаду і сприймання помітна навіть 
у самих назвах багатьох кіноповістей і фільмів. «Звенигора», «Арсенал», «Земля», «Аеро-
град», «Зачарована Десна» –  це поняття просторові. Меморіальним простором предста-
влено найперш родинне гніздо, зачаровану спогадом Десну та її береги. До речі, «Поема 
про море», можливо, принаймні почасти тому й не сягнула рівня кращих Довженкових 
творів, що в ній ішлося про простір, з якого витіснено пам’ять, витіснено вимір минулого 
часу. З численних щоденникових роздумів знаємо, що авторові це боліло, він вносив чи-
мало пропозицій щодо увічнення історії тих земель, яким судилося стати морським дном. 
Ішлося й про пам’ятник Богданові Хмельницькому, й про меморіальні списки на стінах 
шлюзів греблі тощо.  

У спогадах про сосницьке дитинство можна виокремити майже ідилічний часопростір. 
«Зачарована Десна» тому й «випала» із соцреалістичного контексту, тому й стала у мис-
тецькому сенсі найвищим досягненням Олександра Довженка повоєнних років, що на її 
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сторінках представлено – за винятком лише кількох епізодів – світ поза ширшим соціаль-
ним контекстом, родинний космос, побачений очима дитини. Тут усе перебуває в бездо-
ганній гармонії літнього квітучого зеленого світу: «До чого ж гарно й весело було в нашому 
городі! Ото як вийти з сіней та подивитись навколо – геть чисто все зелене та буйне. А сад 
було як зацвіте весною! А що робилось на початку літа – огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, 
картопля цвіте. Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. А соняшника, а маку, буряків, 
лободи, укропу, моркви! Чого тільки не насадить наша невгамовна мати. /…/ Город до того 
переповнявсь рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли 
одна на одну, переплітались, душились, дерлися на хлів, на стріху, повзли на тин, а гар-
бузи звисали з тину прямо на вулицю» [3, 36]. Райський сад, де хлопчик почувається «ма-
леньким ангелом» [3, 41], міфологізований часопростір, у якому свої мудреці й навіть боги. 
«Дід дуже схожий на бога» [3, 37], він умів розмовляти «з кіньми, з телятами, з травами, з 
старою грушею і дубом – з усім живим, що росло і рухалось навколо» [3, 38]. «Образ свя-
того Миколая також був схожий на діда», «святий Федосій більше скидався на батька» [3, 
37] – християнські та язичницькі вірування мирно співіснують у народному світогляді.   

Усе відбувається у згоді з природними ритмами, і дитині цей світ дорогий у найдріб-
ніших його щоденних виявах. «Любив я, коли хтось на дорозі вночі, незнайомий, проходя-
чи повз нас, казав «Драстуйте». І любив, коли дід одказував «Дай Бог здрастувать». Лю-
бив, коли скидалась велика риба в озері чи в Десні на заході сонця. Любив, їдучи на возі з 
лугу, дивитися, лежачи. На зоряне небо. Любив засинати на возі і любив, коли віз спиняв-
ся коло хати в дворі і мене переносили, сонного, в хату. Любив скрип коліс під важкими 
возами в жнива. Любив пташиний щебет у саду і в полі. Ластівок любив у клуні, деркачів – 
у лузі. Любив плескіт води весняної» [3, 49]. 

Людині не дано прожити у святості – момент гіркого відкриття цієї істини один з найд-
раматичніших у сюжеті кіноповісті. До якогось часу маленький Сашко зоставався єдиним у 
родині претендентом на місце в райському затишку. У «Зачарованій Десні» дуже добре 
показано значення релігійної свідомості та релігійних практик у регламентованому церко-
вним календарем селянському побутуванні. Куплена на ярмарку картина страшного суду 
служила наочним посібником, «чимось на зразок виставки чи прейскуранта кар за гріхи» 
[3, 43].  (Прейскурант, до речі, одразу ж змушує згадати «Енеїду» Івана Котляревського, 
Енеєва мандрівка в пекло у супроводі кумської Сівілли стала, ймовірно, одним із претекс-
тів для модерного автора). Попри те, що повсякчасні бабині прокльони й не дозволяли ні-
би правнукам навіть думати про спокуту, прощення й відпущення не аж так і тяжких їхніх 
гріхів у столоченому тютюні, на городі або в саду, де спокусилися кислим зеленим яблу-
ком, усе ж завжди зоставалася надія і на материні молитви, і на власні зусилля «для по-
новлення святості» [3, 45]. Висварений бабою Марусиною за щойно необачно зірвану не-
дозрілу моркву, Сашко переживає велику дитячу драму: «А в малині лежав повержений з 
небес маленький ангел і плакав без сліз. З безхмарного блакитного неба якось несподіва-
но упав він на землю і поламав свої тоненькі крила коло моркви. Це був я. Причаївшись у 
малині за смородиною, я слухав бабиних молитов, як заворожений» [3, 41]. 

Сумовита іронія, якою забарвлена уся ця оповідь про неуникненність гріхів і пристра-
сне жадання недосяжного ідеалу святості, стосується не лише дитячих переживань. Дов-
женкові щоденники, спогади про нього дають змогу відреставрувати дуже важливий біог-
рафічний сюжет, який до того ж має значення для осмислення інтелектуально-духовних 
шукань усього покоління, яке прийшло в літературу в перші пореволюційні роки. Згаданий 
вище «повержений ангел» захотів, у невимовному розпачі, померти, тяжко наплакався, а 
далі «от тоді-то вперше в житті і вирішив я творити добрі діла» [3, 46].  Це «вперше в жит-
ті» далі  відсилає читача до твердження, що, попри все, попри жорстокість «суду людсько-
го», «одні тільки бажання творити добрі діла й зостались при мені на все життя» [3, 51]. 
Січнем 1946 року, якраз у час роботи над «Зачарованою Десною», датовано в Довженко-
вому щоденнику запис про «облуду» ідеалу боголюдини. «Я почав молитися богу. Я не 
молився йому тридцять сім років, майже не згадував його. Я його одкинув. Я сам був бог, 
богочоловік. Зараз я постиг невелику краплину своєї облуди. Ні, не той я, за якого 
при<й>мав себе. Коли посивіла моя голова, і вщухли пристрасті, і день повечорів, і прой-
дено, здавалося, такий великий шлях, тепер на  самоті отут в пустині кинутий людьми, ві-
дчув до глибини душі своєї, що «слаб і немощен є чоловік, і все життя людське скорб-
неє»» [2]. Атеїстичне зречення, отже, можна датувати 1909 роком, пояснювати юнацьким 
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максималізмом, підлітковим бунтом. Це характерна для початку ХХ століття спрага потве-
рдити віру розумом, прийти до Бога через раціо, більше того, взяти на себе, боголюдину, 
певні його функції, виправити описки й помилки Творця. І якраз у сорокові роки, після во-
єнної катастрофи, багато мислителів переоцінюють ніцшеанські цінності раннього євро-
пейського модернізму, ставлять під сумнів ідею людської богорівності. Довженкові розду-
ми змушують тут згадати його літературного ровесника Віктора Петрова-Домонтовича. 
«Сорокові роки, – відзначала Віра Агеєва, – були для Віктора Петрова періодом синтезу, 
болісного пошуку ґрунту, абсолюту, безвідносної істини. Аналітик, котрий завжди любив і 
вмів із блиском демістифікувати найнезаперечніші теорії й твердження, проникливий діаг-
ност безґрунтянства як основної філософської й психологічної проблеми сучасної людини, 
естет, що вміє насолоджуватися мінливою миттю прекрасного, навіть не прагнучи її зупи-
нити, – у своїх зрілих світоглядних шуканнях він тепер приходить до ідеї Абсолюту, до не-
обхідності віднайти засади релігійного досвіду. Переживання трансцендентного усклад-
нюється для модерного інтелектуала тим, що він хоче примирити віру і розум, релігію й 
науку, підтвердити першу другою, а відтак раціонально довести існування Творця чи знай-
ти його сліди у самому творінні» [1].  Невідомо, чи Довженко прочитав у роки війни опублі-
кований у харківському «Українському засіві» роман Домонтовича «Без ґрунту», де мотив 
кризи релігійної свідомості надзвичайно важливий, швидше за все тут суттєві не так  імо-
вірні впливи, як спільне інтелектуальне підсоння, духовні пошуки, закорінені в осмислення 
трагічного передвоєнного та воєнного досвіду. 

Довженкові герої також не раз заперечували релігію, бунтуючи або утверджуючи ви-
щість творчого духу боголюдини, і в щоденнику письменник наполягає на автобіографіч-
ності цих мотивів. Виразний паралелізм епізодів богоборчого бунту бачимо у «Зачарова-
ній Десні», де розповідь маркована як автобіографічна, та в кіноповісті (і фільмі) «Земля». 
Про смерть своїх чотирьох братів Олександр Довженко згадує і в щоденнику, і в «Зачаро-
ваній Десні». Коли діти «померли від пошесті зразу всі в один день», батько у «великім ро-
зпачі прокляв  /…/ ім’я боже, і бог мусив мовчати. /…/ Попа він вигнав геть із двору і зая-
вив, що сам буде ховать дітей своїх» [3, 52]. (Водночас слід мати на увазі, що йдеться про 
миттєвий емоційний порив, адже коли вірити свідченням інформаторів, опублікованим у 
матеріалах слідчої справи-формуляру Олександра Довженка, його батько був активним 
організатором української автокефальної церкви в Сосниці, «проводячи серед односель-
чан агітаційну роботу по втягуванню їх в автокефальний рух» [6]).  У «Землі» Опанас Тру-
бенко (його грав згаданий у цитованому щоденниковому уривку Степан Шкурат) після 
вбивства сина приходить до священика, аби ствердити, що Бога немає. «Нема тобто аб-
солютно… – сказав Опанас тихо, але й цього було досить, щоб заповнити громом дім 
священика. – Бо коли б він був хоч де-небудь, нехай не всемогутній і не зовсім благий, 
припустімо, навіть поганенький і не дуже розумний від старості літ… навіть такий не міг би 
допустити наглої загибелі мого сина» [3, 131]. (Подібне опобутовлення Бога, який втрачає 
велич і владність, – важливий мотив п’єси Миколи Куліша «Народний Малахій»; тільки що 
людина, котра взяла на себе функції Всевишнього, виявляється жалюгідною і божеволіє 
(тобто, дослівно, етимологічно, опиняється таки у божій волі). І лише на схилі віку, по ве-
ликих воєнних стражданнях і втратах, «став я думати, що страшно і убого на світі, коли 
його нема, як от сей час наприклад» [2]. 

Міфопоетика визначає не лише хронотоп, але й способи характеристики персонажів 
автобіографічної оповіді. Діда порівняно з богом, вечорами він слухав молитов, як здава-
лося, самому собі. Батька представлено символічним Сіячем – навіть, зі старос-
лов’янською урочистістю, – Сіятелем, великим трудівником і годувальником, що все життя 
ненастанно виконує предковічні хліборобські обов’язки. «З нього можна було писати ли-
царів, богів, апостолів, великих учених чи сіятелів, –  він годивсь на все. Багато наробив 
він хліба, багатьох нагодував, урятував од води, багато землі переорав, поки не звільнив-
ся від свого смутку» [3, 53].  Як і завжди в «Зачарованій Десні», вплив соціуму профанує, 
оскверняє первісну сакральну досконалість. Ось і в портретуванні батька наголошено кон-
траст природної краси, порівнянної з античною скульптурою, із принизливо негарним одя-
гом.  Якраз батько, подібний до апостола, і виступає центром бездоганно впорядкованого 
селянського світу. Романтична ґлорифікація, поза всім іншим, може пояснюватися ще й 
тим, що кіноповість писалася по свіжій втраті; Довженків батько помер в окупованому Киє-
ві, і зі щоденника довідуємося про глибоке невтишиме почуття синівської вини, адже на-
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віть могили не можна було знайти.  Образ може корегуватися щоденниковим записом, 
який фіксує побутову реальність: «Далекі літа дитячі виринають з тьми часу, і багато дечо-

го зясовується в справжній своїй суті – і батьківські запої, і лайки, і бійки, і пянський увесь 
отой нелад, ота відсутність святої тиші, що позначила нашу хату, і смуток, і темне відьом-
ство, і прокльони дітей, і много іншого зла, яким мов притавровані були мої батьки і дід» 
[2]. Ці дві характеристики належать різним стильовим системам, попри те, що в обох ви-
падках ідеться про автобіографічні жанри. 

Сюжетна історія оповідача Сашка – це історія гріха й сакрального очищення, виви-
щення героя над профанним світом через пам’ять і письмо, спогад і творчість. Маленький 
грішник втрачає ангельську безневинність, зірвавши на грядці недозрілу моркву. Прокля-
тий бабою, переживає жахливу внутрішню драму. Але доля посилає і шанси стати героєм, 
рятівником, творити, як мріє оповідач. Добрі діла. Після сцени гріхопадіння дуже важли-
вою в автобіографічному сюжеті стає сцена повені і Сашкової участі  в рятувальній опера-
ції. Подія відбувається на Великдень, тобто сама часова локалізація додатково її сакралі-
зує. А фінал – це очищення й уславлення героя тепер уже в різдвяному дійстві. Передно-
ворічна колядка переносить у інший часопростір: «світ став одразу такий урочистий», коли 
дівочі голоси, «ніби линучи в безмежну далечінь часу, на сімсот, може, літ [3, 77], виспіву-
вали дитині щасливе майбутнє, долучаючись до енергії  легендарних історичних сюжетів, 
нагадуючи про славу й звитягу предків, ніби наділяючи нею в маленького господаря хати.  
Йшлося про подоланих турків і татарву, про сизих орлів і королівну з-за Дунаю. Всі скарби 
стануть приступними і явними, тільки не треба продавати яблукатого коня Богом даного 
таланту фантазувати й бачити красу там, де не бачать її інші. Притча, неймовірно актуа-
льна для покоління сорокових – п’ятдесятих, для перших читачів «Зачарованої Десни». 

Порівнюючи автобіографічний наратив кіноповісті із фікційними текстами, вирізняємо 
повторювані мотиви й деталі, що переходять, варіюючись, із твору в твір. Постає питання 
про сутнісне  розмежування текстів, задекларованих, з одного боку, автобіографічними, а 
з іншого, фікційними, при тому, що в них наявні ідентичні епізоди й сцени. З’являється 
проблема легітимності міфопоетики для автобіографічного твору, від якого читач ніби 
вправі очікувати фактів, описів реального життя, врешті, відсутності вимислу. «Зачарова-
на Десна», як показує зіставлення зі щоденником та спогадами про Олександра Довженка, 
фіксує не конкретику реальних подій, не хронологію дорослішання персонажа – дитини, а 
насамперед настрої, психологічну атмосферу, процеси формування ціннісних пріоритетів 
особистості, світоглядних, зокрема й естетичних, засад. Це автобіографія митця, і про те, 
якою дійсність постає саме очима майбутнього художника, про принципи відбору деталей, 
з яких вибудовується естетизована, поетична картина світу, – з кіноповісті Олександра 
Довженка можна дізнатися дуже багато. 
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ABSTRACT 

Skoreiko-Svirska Iryna. Paradigmatic relations of synonymic nature (based on the scientific 
and technical vocabulary of autochthonous and English origin). The peculiarities of synonymic 
relations between English borrowings and native terms in the system of the Ukrainian 
terminology of science and technology have been analysed in the given article. During the 
investigation it has been determined that in the majority of cases scientific and technical terms 
of English origin and native lexical units function as terminological doublets. The prevailing use 
of borrowed terminology instead of corresponding autochthonous lexemes is caused primarily 
by the monosemantic character of anglicisms, their state of being stylistically neutral and by the 
ability of borrowed terms to define and differentiate the expressed notions in the best way. 

Key words: autochthonous words, English borrowings, scientific and technical 
terminology, synonymy, terminological doublets. 

 
У статті визначено й проаналізовано особливості синонімічних відношень між англо-

мовними й автохтонними термінологічними одиницями, які входять до української термі-
носистеми науки й техніки. 

 Ключові слова: автохтонна лексика, англомовні запозичення, науково-технічна те-
рмінологія, синонімія, терміни-дублети. 

 
До словникового складу сучасної української мови входить значна кількість слів, за-

позичених з англійської мови. Особливо це стосується терміносистеми науки й техніки, де 
для номінації нових понять використовують саме англомовну лексику. Запозичення лекси-
чних одиниць іншомовного походження – зазвичай складний процес, пов’язаний не тільки 
з переходом готових елементів однієї мови до системи іншої, а також з їхнім пристосуван-
ням та перетворенням в умовах іншої лінгвістичної системи. Тому виникає потреба ви-
вчення особливостей освоєння чужомовних лексем на різних рівнях мови-реципієнта. З 
огляду на це, наукові розвідки, присвячені дослідженню процесів асиміляції англомовних 
запозичень у системі української мови, є актуальними й необхідними. 

Проблемам адаптації іншомовних слів в українській мові присвятили чимало праць 
такі вітчизняні науковці, як Ю.О. Жлуктенко, С.В. Семчинський, В.П. Сімонок, Л.П. Кислюк, 
А.Д. Олійник, О.А. Лисенко, Г.А. Сергєєва, С.А. Федорець та ін. Не зважаючи на це, чима-
ло особливостей освоєння термінів англійського походження, які входять до складу сучас-
ної української терміносистеми науки й техніки, залишаються не вивченими. Метою цієї 
наукової розвідки є визначення особливостей парадигматичних відношень синонімічного 
характеру на матеріалі спеціальної лексики англомовного походження та питомих термі-
нів, які функціонують у складі української науково-технічної термінології. 

До одного з найскладніших аспектів синхронного дослідження спеціальної лексики 
належить питання її системної організації на рівні лексико-семантичної парадигматики, зо-
крема, проблема синонімічних відношень у галузі фахової мови [6, с. 174]. При визначенні 
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явища синонімії за основу зазвичай беруть загальну поняттєву співвіднесеність слів і сло-
восполучень, тотожність або близькість їхніх значень, взаємозамінність [5, с. 108].  

Незважаючи на те, що термінологічна лексика є частиною лексики літературної мови 
й на неї поширюються закони розвитку й функціонування останньої, явище синонімії (як і 
багато інших мовних явищ) у терміносистемах має певні особливості: у загально-
літературній мові синоніми традиційно вважають однією з найважливіших категорій сис-
темності мови. Тоді як у термінології їхня роль є значно меншою, оскільки в них реалізу-
ється переважно різновид синонімії лише повного й часткового характеру [7, с. 212]. Ви-
ступаючи виразником певного наукового поняття, термінологічні синоніми відрізняються 
від загальномовних типом поняттєвого змісту, стилістичною диференціацією в межах нау-
кового стилю, відсутністю емоційно-експресивного наповнення тощо. 

Як засвідчили результати проведеного дослідження, виникнення відношень синонімі-
чного характеру серед україномовних і запозичених з англійської мови науково-технічних 
термінів часто зумовлене тенденцією до превалювання у використанні лексем іншомовно-
го походження над питомими, оскільки вони здебільшого однозначні (не викликають дода-
ткових асоціативних уявлень через існування в термінологічної одиниці інших значень), 
позбавлені емоційно-експресивних відтінків, найточніше передають зміст нового поняття, 
яке вони позначають, здатні наблизити українські галузі науки й техніки до світових тощо. 
Однак випадки запозичення англомовної спеціальної лексики за наявності національних 
відповідників або ж реальної можливості створення останніх вважаємо вкрай негативним 
явищем, яке має руйнівний вплив на стан української термінології науки й техніки та може 
спричинити процеси деструктуризації в самій системі української мови як мови-реципієнта. 
З огляду на це, аналіз синонімічних відношень між автохтонними й англомовними лексе-
мами, які входять до української науково-технічної терміносистеми, є важливим завдан-
ням, яке потребує розв’язання.  

Для встановлення синонімічних відношень між питомими та запозиченими з англійсь-
кої мови термінами використовуємо метод компонентного аналізу їхніх семантичних стру-
ктур. Факт синонімічності термінологічних одиниць визначаємо шляхом порівняння їхніх 
дефініцій. 

Ураховуючи досвід термінологічної роботи, основу класифікації різновидів терміноло-
гічної синонімії базуємо на обсязі поняття, що його здатні виражати синонімічні одиниці. 
Аналізуючи синонімічні відношення між англомовними й автохтонними науково-технічними 
термінами на українськомовному ґрунті, вважаємо за доцільне виокремити такі групи лек-
сем: терміни-дублети – термінологічні синоніми, які співвідносяться з тим самим об’єктом, 
явищем (мають спільний денотат) і не мають семантичних відмінностей – виявляють пов-
ний збіг змісту (зауважимо, що такі синоніми можуть різнитися семантикою словотвірних 
елементів, етимологією, особливостями функціонування [3, с. 32]) і поняттєві (відносні) 
синоніми – лексичні одиниці, які мають певні відмінності в значенні.  

Аналіз словникових дефініцій 36% термінологічних пар, пов’язаних синонімічними ві-
дношеннями, вказує на те, що для них властивий повний збіг змісту, який передають, і во-
ни функціонують в українській науково-технічній термінології як дублети. Зауважимо, що 
серед проаналізованих у роботі термінологічних пар “англомовне запозичення” – “питомий 
термін” відношення дублетного характеру найбільш поширені. Серед лексем, які функціо-
нують в українській літературній мові з однаковим значенням, виокремлюємо, зокрема, та-
кі: бустер і підсилювач: бустер (< booster) – “допоміжний пристрій для тимчасового збіль-
шення робочого зусилля механізмів та машин у разі особливо великого навантаження” [8, 
с. 124; 10], підсилювач – “пристрій, прилад для збільшення сили, напруги, потужності чого-
небудь” [2, с. 964]; лінтер і пуховідокремлювач: лінтер (< linter) – “машина, що очищає ба-
вовняне насіння від пуху“ [4, с. 351; 10], пуховідокремлювач – “машина для відокремлення 
бавовняного пуху від насіння” [2, с. 1992]; каупер/коупер і повітронагрівник:  каупер/коупер 
(< cowper) – “пристрій, у якому нагрівають повітря, потрібне для згорання в доменній печі 
палива й виплавляння чавуну” [8, с. 343; 10], повітронагрівник – “апарат для нагрівання 
повітря” [2, с. 999]; прикметник дигітальний (< digital) (англомовна основа якого оформле-
на словотвірними засобами української мови) зі значенням “числовий, цифровий, у число-
вому вираженні” [8, с. 221; 10] і лексема цифровий – “позначений цифрами, виражений у 
цифрах” [2, с. 1586] та ін. 
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Серед групи дублетних науково-технічних термінологічних одиниць виокремлюємо 
також такі, де  англомовна лексема вживається з дефініцією, тотожною одному зі значень 
полісемічного питомого терміна. Наприклад: рестарт – перезавантаження/перезапуск: ре-
старт (< restart) – “у світі персональних комп’ютерів – перезавантаження операційної сис-
теми; у світі великих машин – перезапуск програми з контрольної точки, відновлення ви-
конання програми” [1, с. 439; 10]; “1) поновлення роботи системи після її аварійного заве-
ршення; 2) в обчислювальній техніці – повторний запуск програми” [9, с. 326] і перезаван-
таження – “повторне завантаження: пересилання даних з носія даних в оперативну 
пам’ять або з оперативної пам’яті у регістрову” [2, с. 910], перезапуск – “1) повторний за-
пуск програми або системи; 2) дія за значенням перезапускати” [2, с. 910]; курсор – вказів-
ник: курсор (< cursor) – ”допоміжний рухомий знак на екрані комп’ютера, який показує час-
тину екрана, де відбуваються операції” [8, с. 398; 10], вказівник – “1) у системах оброблен-
ня інформації – елемент даних, який вказує на розташування іншого елемента даних; 2) 
посилання, адреса зв’язку” [9, с. 63], а також трансивер (< transceiver) – приймач-
передавач, тест-драйвер (< test-driver) – тест-програма, кулер (< cooler) – охолоджу-
вач/охолодник та ін.  

За даними дослідження особливостей синонімічних відношень науково-технічних ле-
ксем англомовного походження та питомих термінів в українській мові, виокремлено тер-
мінологічні пари (21%), які класифікуємо як поняттєві синоніми, що мають певні відмінності 
у відтінках значень, наприклад: віндроуер – жниварка: віндроуер (< windrower) – “рядкова 
жниварка для роздільного збирання зернових” [8, с. 141; 10], жниварка – “машина, яка жне 
хлібні рослини” [2, с. 369]; плунжер – поршень: плунжер (< plunger) – “поршень, що має 
довжину значно більшу, ніж діаметр. Деталь насосів, гідравлічних циліндрів” [8, с. 544; 10], 
поршень – “циліндрична деталь двигунів внутрішнього згоряння, парових машин, насосів, 
компресорів і т. ін., що робить зворотно-поступальний рух усередині більшого циліндра, 
щільно прилягаючи до його стінок” [2, с. 1074]; скролінг – прокручування: скролінг (< 
scrolling) – “вертикальне або горизонтальне переміщення зображення у вікні екрана” [9, 
с. 356; 10], прокручування – “дія за значенням прокручувати – надавати колового, оберта-
льного руху; примушувати обертатися” [2, с. 1156]; тонер – барвник: тонер (< toner) – “фа-
рбувальний порошок; барвник, використовуваний у лазерних принтерах” [1, с. 511; 10], 
барвник – “фарбувальна речовина” [2, с. 61] та ін. 

Зауважимо, що характер синонімічних відношень між автохтонною й англомовною 
спеціальною лексикою в українській мові надзвичайно важливо враховувати в практиці 
термінологічної роботи: терміни з не зовсім тотожними значеннями не є взаємозамінними і 
їхня синонімічна заміна, яку можемо спостерігати в науково-технічній літературі, не зав-
жди адекватна, наприклад: кліренс – зазор [1, с. 106]: кліренс (< clearance) – “відстань між 
нижніми точками агрегатів самохідної машини (автомобіля) і рівнем дороги” [8, с. 357; 10], 
зазор – “щілина, отвір між двома прилеглими поверхнями”  [2, с. 392]; сериф – зарубка 
(засічка) [1, с. 462]: сериф (< serif) – “тонкий орнаментальний перпендикулярний відрізок 
прямої або кривої на кінці основного штриха букви, тобто риска на кінцях основних штри-
хів букви” [1, с. 462; 10], зарубка – “виїмка взагалі або спеціальна позначка на чому-
небудь, зроблена сокирою, ножем чи іншим знаряддям” [2, с. 419]; мультиплексування – 
ущільнення [1, с. 346]: мультиплексування – “1) передавання одним фізичним каналом 
даних із кількох пристроїв методом часового або частотного поділу на канали; 2) комбіна-
ція або чергування повідомлень у комунікаційному каналі” [1, с. 346; 10], ущільнення – “1) 
процес скорочення обсягу даних на носії даних за допомогою кодування чи вилучення си-
мволів, що повторюються; 2) переміщення в пам’яті зайнятих блоків для об’єднання віль-
них блоків в одну велику вільну ділянку” [2, с. 1524] та ін. 

За аналогією англомовна лексема мікшер і питома змішувач теж не є дублетними 
утвореннями, оскільки мікшер – це “пристрій для мікшування (додавання) сигналів із кіль-
кох джерел в одне” [1, с. 335], “електричний пристрій для змішання, накладення кількох 
звукових сигналів, зображень і т. ін” [2, с. 675], а змішувач – “прилад, механізм для приго-
тування суміші, розчину, для змішування чого-небудь із чимось” [2, с. 467].  

Терміни еквалайзер і вирівнювач також ототожнювати не варто, оскільки еквалайзер 
–  це “радіоелектронний пристрій із високоякісних стереофонічних комплексів, регулятор 
(коректор) частотних характеристик звуку, тембру” [8, с. 249], а вирівнювач – “спеціальний 
пристрій у машинах для вирівнювання чого-небудь” [2, с. 148].  
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Англомовна лексема джойстик (< joystick) вживається на українськомовному ґрунті 
переважно в значенні “технічний пристрій ручного виведення графічної інформації або ке-
рування курсором на екрані комп’ютера у вигляді руків’я або кнопкового пульта, сполуче-
ного з датчиками напруги” [8, с. 219]. Використання цього терміна з дефініцією “важіль ке-
рування літаком” [8, с. 219] є, на нашу думку, не зовсім обґрунтованим і доцільним, оскіль-
ки для вираження цього значення в українській мові функціонує вже давно узвичаєне  
слово штурвал (свого часу запозичене з нідерландської мови). 

Таким чином, характерною рисою освоєння науково-технічних термінів англомовного 
походження в україномовному середовищі є встановлення між ними й автохтонною спеці-
альною лексикою відношень синонімічного характеру. Паралельне функціонування англі-
змів і питомих лексем зводиться переважно до відношень дублетного характеру. Вживан-
ня іншомовних термінологічних одиниць замість автохтонних із тим самим значенням пе-
редусім зумовлене однозначністю запозичень, відсутністю в них емоційно-експресивного 
навантаження, стилістичною нейтральністю, мінімальною ймовірністю виникнення асоціа-
тивних уявлень, а також здатністю іншомовної спеціальної лексики більш точно диферен-
ціювати наукову й технічну думку.  

Серед перспективної тематики подальших наукових досліджень – визначення особ-
ливостей гіпо-гіперонімічних відношень між спеціальною лексикою англомовного похо-
дження, яка входить до української терміносистеми науки й техніки, та автохтонними тер-
мінологічними одиницями.  
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ABSTRACT 

The article elucidates the manifestation of the concept of Iran in the work of Nikitin 
"Journey Beyond Three Seas". The importance of this material is the concepts, mainly the city 
name, and currently meets these realities and concepts regarding Iran. There are many legends 
about Persia, but Nikitin, telling about it, just lists the city. Nikitin’s work helps you to learn about 
the geographical position of the cities of Persia and the distance between them, and the climate. 

Keywords: concept, concept, conceptual analysis, Iran.  
 
У статті розглядається маніфестація концепту ІРАН у творі А. Нікітіна «Ходіння за три 

моря». Важливість даного матеріалу є те, що ті концепти, в основному назва міст, і зараз 
відповідає справжніми реаліями і концептами щодо Ірану. З Персією пов'язано чимало ле-
генд, але Нікітін, говорячи про неї, пише, просто перераховуючи міста. За допомогою пра-
ці Нікітіна можна дізнатися про географічне положення міст Персії і відстань між ними, а 
також про клімат. 

Ключові слова: концепт, концептосфера, концептуальний аналіз, Іран. 
 
В статье рассматривается манифестация концепта ИРАН в произведении А. Никити-

на «Хождение за три моря».  Важность данного материала является то, что те концепты, 
в основном названия городов, и в настоящий момент соответствует настоящим реалиям и 
концептам относительно Ирана. С Персией связано немало легенд, но Никитин, говоря о 
ней, пишет, просто перечисляя города. С помощью труда Никитина можно узнать про гео-
графическое положение городов Персии и расстояние между ними, а также о климате. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, концептуальный анализ, Иран.          
 
В современной лингвистике, которую отмечает пристальное внимание к технике пре-

зентации человеческой мысли, как важной для компьютерных технологий концептуаль-
ный анализ получил особую актуальность. С другой стороны, ориентация на концепт как 
носитель ментальности народа обусловлена ростом национального самосознания на ру-
беже 20 и 21 веков. Действительно, всесторонний анализ языкового воплощения важ-
нейших для человеческого бытия концептов способствует пониманию этнической специ-
фики и таким образом успешности межкультурной коммуникатции. 

Широкое распространение в русской лингвистике термин концепт приобрел в резуль-
тате появления работ зарубежных ученых. Первоначально английское concept переводи-
лось как «понятие», concepts - как «смысловые элементы». В лингвистической термино-
логической системе на основе термина концепт поэтапно формулировались такие терми-
ны как: концептуализация, концептосфера и другие. Концепт является междисциплинар-
ным образованием и используется в целом комплексе наук.   

Однако и до сегодняшнего дня отсутствует согласованная трактовка термина кон-
цепт, существует много спорных вопросов, которые связаны с теорией концептов: о его 
статусе, структуре, особенностях вербализации, связи концепта и понятия, концепта и 
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значения и о его типологии. Продолжаются споры о положении концепта в языке, облига-
торности слова для концепта и наоборот. 

С.Г. Воркачев подробно описывает три основных подхода, которые отвечают на эти 
вопросы. По его мнению, концептами признаются: 

- все лексемы, «значения которых составляют содержание национального языкового 
сознания и формируют “наивную картину мира” носителей языка; совокупность таких кон-
цептов образуют концептосферу языка, в которой концентрируется культура нации». 

- семантические образования, «отмеченные лингвокультурной спецификой и тем или 
иным образом характеризующие носителей определенной этнокультуры». 

-  семантические образования, число которых ограничено для каждой культуры, но 
они являются ключевыми для понимания национального менталитета как специфическо-
го отношения к миру его носителей [2, с. 70]. Разные исследователи делают акцент на 
том или ином подходе.  

По мнению А. Вежбицкой, концепт – это объект из мира «Идеальное», имеющий имя 
и отражающий определенные культурно-обусловленные представления человека о мире 
«Действительность» [11, с. 54]. Иными словами, концепты – это единицы ментальной 
сферы человека, «носители информации» о мире, сформированные в процессе когнити-
вной деятельности. Что индивид знает, думает, представляет об объектах внешнего и 
внутреннего миров, и есть то, что называется концептом. Концепт – это национальный 
образ, идея, символ, осложненный признаками индивидуального представления [4, с. 9]. 
А. Вежбицкая использует идею концепта также и как категорию для характеристики зна-
ний о реалиях повседневной жизни, или владения смыслом таких реалий [1, с. 150].    

Ю.С. Степанов определяет концепт через взаимоотношение к ряду терминов — по-
нятие, значение и смысл. В его интерпретации «термином концепт называют лишь соде-
ржание понятия; таким образом концепт становится синонимом смысла. В то время как 
термин значение становится синонимичным термином к объему понятия. Иными словами, 
значение слова – это тот предмет или предметы, к которым это слово правильно, в соот-
ветствии с нормами языка применимо, а концепт – это смысл слова». Концепт значитель-
но шире, чем лексическое значение. В сравнении с концептами понятия имеют более 
простую структуру: в структуре понятий преобладает содержательная составляющая и 
присутствуют не все компоненты, представленные в структуре концепта [7, с. 47]. Концеп-
ты есть факты культуры, и такими их делает весь спектр представлений, понятий, знаний, 
ассоциаций, которые наполняют содержание концептов, от древнейших до самых совре-
менных [8, с. 89]. Как видим, Ю.С. Степанов склоняется к культурологическому подходу в 
анализе концептуальной составляющей языка. 

Концепт обладает достаточно сложной структурой, включающей в себя все, «что 
принадлежит строению понятия», и то, что «делает его фактом культуры – исходную фо-
рму (этимологию), сжатую до основных признаков содержания истории, современные ас-
социации и оценки» [9, с. 43]. Концепт имеет определенную, но гибкую структуру, что в 
процессе мышления играет активную роль. Он приобретает значимость в своих разных 
аспектах, взаимодействуя с другими концептами. 

Основой образования концепта является фактуальная информация о реальном или 
воображаемом объекте, из которой формируется понятийный элемент концепта. Концеп-
ты формируются в процессе познавательной деятельности, отображают и обобщают 
опыт человека и действительность, интериоризованную его сознанием, подводя инфор-
мацию под определенные выработанные обществом категории и классы. По мнению сто-
ронников раздельности концептуальной и вербальной информации, в процессе мыслите-
льной деятельности концепт оборачивается различными сторонами и актуализирует раз-
личные признаки и участки, которые могут или не могу иметь вербальное обозначение. 
Концепт служит для объяснения единиц ментальных и психологических ресурсов нашего 
сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; 
оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 
системы языка и мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой 
психике [6, с. 83]. 

Как отмечает И.Б. Штерн, концепт есть «ментальный прообраз, идея понятия, само 
понятие», «двойственная ментальная сущность, которая имеет две стороны – психичес-
кую и языковую». В психике концепт – объект идеальной природы, образ, воплощающий 
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определенные культурно-обусловленные представления носителя языка о мире, и в то 
же время он является прообразом, прототипом, «идеей» группы производных понятий, а 
в языке концепт имеет определенное имя, поскольку реальность отражается в сознании 
не непосредственно, а именно через язык. Концепты – это посредники между словами и 
экстралингвистической действительностью; значения слова не может быть сведено иск-
лючительно к образующему его концепту. При таком структурировании концептов проис-
ходит сближение концептуальных сфер, между ними устанавливается подобие, аналогия, 
благодаря чему сферы встраиваются одна в другую [10, с. 87]. 

Мы разделяем положение, согласно которому, концепты – это единицы концептуа-
льной системы в их отношении к языковым выражениям [3, с. 8]. Заметим, что любой под-
ход к концепту, в практическом лингвокогнитивном анализе в конце концов опирается на 
анализ семантики языковых единиц, манифестирующих тот или иной концепт. 

Концепт – это национальный образ, идея, символ, осложненный признаками индиви-
дуального представления [4, с. 9]. При взаимодействии концептов в нейронной сети акту-
ализация одного из них определяет одновременную актуализацию ряда других, связан-
ных с ним ассоциативно. Выявление и анализ таких ассоциативных связей дает возмож-
ность описать содержание концепта, представить его структуру и установить его место в 
концептосфере, а также связь с другими концептосферами, образующими концептуаль-
ную картину мира.  

Понятие "концептуальная картина мира" исследуется различными науками, каждая 
из которых рассматривает сущность данного понятия в рамках своих проблем и катего-
рий. Лингвистика, где она получила название картины мира (Б.А.Серебреннвков, 
Е.А.Кубрякова), устанавливает связь картины мира и языка, изучает способы фиксации 
мыслительного содержания средствами языка. Язык не только является частью картины 
мира как одна из презентированных в сознании семиотических систем, но на его основе 
формируется языковая картина мира. Наконец, при помощи языка знание, полученное 
отдельными индивидами, способно участвовать в коммуникативных процессах, превра-
щаясь в интерсубъективное. 

Концепт изучается в переделах категории знания и сознания и понимается как мен-
тальное образование, своеобразный фокус знаний о мире, когнитивная структура, вклю-
чающая разносубстратные единицы оперативного сознания, выраженные в языковой фо-
рме. В интерпретациях такого рода на первый план вступает проблема взаимоотношения 
языка и сознания. Такой же взгляд на концепт присутствует в работах А.П. Бабушкина 
(1996, 2001), Н.Н. Болдырева (2001), Е.С. Кубряковой (1994, 1999), З.Д. Поповой, И.А. 
Стернина (2002). 

З.Д. Попова и И.А. Стернин, проанализировав множество определений концепта, 
пришли к выводу, что концепт формируется в сознании человека из: а) его непосредст-
венного чувственного опыта – восприятия мира органами чувств; б) предметной деятель-
ности человека: в) мыслительных операций с уже существующим в его сознании концеп-
тами; г) их языкового общения (концепт может быть сообщен, разъяснен человеку в язы-
ковой форме; д) путем сознательного познания языковых единиц [5, с. 134]. 

В нашем исследовании концепт ИРАН рассматривается в русле когнитивной методи-
ки. Однако выбор методики не противоречит лингвокультурологическому подходу, ибо 
концептосфера Иран /Персия издавна входила в культурное поле русского народа. Более 
того, позволим себе сказать, что знание о персидской цивилизации является своего рода 
свидетелем культурного уровня носителей других языков. 

В данной статье концепт Иран рассматривается как феномен русской языковой кар-
тины мира на материале «хождение за три моря». 

Объем анализируемого материала составляет 500 слов. В данном материале указа-
ны названия 23 городов и населённых пунктов современного Ирана. Афанасий Никитин с 
целью попасть в индийское государство Бахмани, практический проехал Иран с севера до 
юга. Хотя на севере он провел 8 месяцев своей поездки, а на территории Ирана находил-
ся год. 

“И прожил я в Чапакуре шесть месяцев, да в Сари жил месяц, в Мазандаранской зе-
мле. А оттуда пошел к Амолю и жил тут месяц. А оттуда пошел к Демавенду, а из Дема-
венда -- к Рею. Тут убили шаха Хусейна, из детей Али, внуков Мухаммеда, и пало на 
убийц проклятие Мухаммеда -- семьдесят городов разрушилось.  Из Рея пошел я к Каша-
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ну и жил тут месяц, а из Кашана -- к Наину, а из Наина к Иезду и тут жил месяц. А из Йез-
да пошел к Сирджану, а из Сирджана к Тарому, домашний скот здесь кормят финиками, 
по четыре алтына продают батман фиников.  

В материале очевидно большое количество повторения названия города Ормуз. Это 
потому, что это место является основным путем к Индии. 

“А из Тарома пошел к Лару, а из Лара -- к Бендеру -- то пристань Ормузская. И тут 
море Индийское, по-персидски дарья Гундустанская; до Ормуза-града отсюда четыре ми-
ли идти.  А Ормуз -- на острове, и море наступает на него всякий день по два раза. Тут 
провел я первую Пасху, а пришел в Ормуз за четыре недели до Пасхи. И потому я города 
не все назвал, что много еще городов больших.  Велик солнечный жар в Ормузе, челове-
ка сожжет. В Ормузе был я месяц, а из Ормуза после Пасхи в день Радуницы пошел я в 
таве с конями за море Индийское.”   

Автор проводит климатические сравнения между городами, в которых он бывал и 
описывает персидские города жаркими. 

“В Бидаре луна полная стоит три дня.  В Бидаре сладкого овоща нет. В Индостане 
большой жары нет.  Очень жарко в Ормузе и на Бахрейне, где жемчуг родится, да в 
Джидде, да в Баку, да в Египте, да в Аравии, да в Ларе. А в Хорасанской земле жарко, да 
не так. Очень жарко в Чаготае. В Ширазе, да в Йезде, да в Кашане жарко, но там ветер 
бывает. А в Гиляне очень душно и парит сильно, да в Шамахе парит сильно; в Багдаде 
жарко, да в Хумсе и в Дамаске жарко, а в Халебе не так жарко.” 

Никитин в своих путевых записях указывает дистанцию между некоторыми городами. 
 “До Ормуза плыл девять дней, да в Ормузе был двадцать дней. А из Ормуза пошел 

в Лар, и в Ларе был три дня. От Лара до Шираза шел двенадцать дней, а в Ширазе был 
семь дней. Из Шираза пошел в Эберку, пятнадцать дней шел, и в Эберку был десять 
дней. Из Эберку до Йезда шел девять дней, и в Йезде был восемь дней.  А из Йезда по-
шел в Исфахан, пять дней шел, и в Исфахане был шесть дней. А из Исфахана пошел в 
Кашан, да в Кашане был пять дней. А из Кашана пошел в Кум, а из Кума -- в Савэ. А из 
Савэ пошел в Сольтание, а из Сольтание шел до Тебриза, а из Тебриза пошел в ставку 
Узун Хасан-бека.”  

С Персией связано немало легенд, но Никитин, говоря о ней, пишет, просто перечи-
сляя города. С помощью труда Никитина можно узнать про географическое положение 
городов Персии и расстояние между ними, а также о климате. Но Как видим автор описы-
вает только города Рей: “Тут убили шаха Хусейна, из детей Али, внуков Мухаммеда, и па-
ло на убийц проклятие Мухаммеда -- семьдесят городов разрушилось.” 

Таром: “из Йезда пошел к Сирджану, а из Сирджана к Тарому, домашний скот здесь 
кормят финиками, по четыре алтына продают батман фиников.”  

Ормуз: “Велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет.” Тут же он пишет синони-
мы названия мест: “к Бендеру -- то пристань Ормузская. И тут море Индийское, по-
персидски дарья Гундустанская”. 

В итоге после чтения его записей можно вообразить карту Ирана. 
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ABSTRACT 

With the turn of philosophy to the problems of linguistics, discourse's category acquired its 
methodological value. In this article considers the problem interpretation of the philosophical 
discourse in modern science. Presented position philosopher-scientists of different generations. 
On the basis of discourse analysis philosophical texts, offered an attempt to create an ontology 
of contemporary philosophical discourse, identifying common characteristics. 

Keywords: philosophical discourse, thought, argument, communication strategy. 
 
С поворотом философии к лингвистикой проблематике, категория дискурса приоб-

рела в ней методологические значения. В данной статье рассматривается проблема тра-
ктовки философского дискурса в современной науке. Представлены позиции ученых-
философов разных поколений; на основе дискурсивного анализа философских текстов 
предложена попытка создания онтологии современного философского дискурса, опреде-
ления общих характеристик.  

Ключевые слова: философский дискурс, мышление, аргумент, коммуникативная 
стратегия. 

 
З поворотом філософії до лінгвістичної проблематики, категорія дискурсу набула ме-

тодологічного значення. У даній роботі розглядається проблема трактування філософсь-
кого дискурсу в сучасній науці. Представлені позиції вчених-філософів різних поколінь; на 
основі дискурсивного аналізу філософських текстів запропонована спроба створення он-
тології сучасного філософського дискурсу, визначення загальних характеристик. 

Ключові слова: філософський дискурс, мислення, аргумент, комунікативна страте-
гія. 

 
Современная лингвистическая наука направлена на изучение специфики и разрабо-

тку системы общей теории коммуникации, одной из важнейших категорий которой являет-
ся дискурс как объединительное звено для комуникативистики, когнитивистики, лингво-
философии, риторики, семиотики, журналистики.  

В классической философии дискурсивное мышление, развертывающееся в последо-
вательности суждений, противопоставляется интуитивному мышлению, схватывающему 
целое независимо и вне всякого последовательного развертывания. Разделение истин на 
непосредственные (интуитивные) и опосредованные (принимаемые на основе доказате-
льства) проведено уже Платоном и Аристотелем. Плотин проводит различие между всео-
бщим, целостным, не частичным и неиндивидуальным единым Умом, и дискурсивным 
умом, в своем движении, охватывающем все отдельные смыслы. Фома Аквинский проти-
вопоставляет дискурсивное и интуитивное знание, рассматривая дискурсивное мышле-
ние как движение интеллекта от одного объекта к другому [8, c. 669]. 

Дискурс – категория лингвистики текста, тесно связанная с понятиями речь и текст. 
Получив свое развитие в зарубежной лингвистике в трудах Э. Бенвениста, З. Харриса и 
М. Фуко, дискурс изначально представляет собой сложный и многоаспектный объект исс-
ледования.  

В современной теории дискурса выделяют более широкий и более узкий подходы к 
пониманию этого явления. Так, Т.А. ван Дейк дает следующие определения дискурса: в 
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широком смысле дискурс есть коммуникативное событие, происходящее между говоря-
щим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в опре-
деленном временном, пространственном контексте. Это коммуникативное действие мо-
жет быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие. В уз-
ком смысле выделяют только вербальную составляющую коммуникативного действия и 
говорят о ней далее как о "тексте" или "разговоре". В этом смысле термин "дискурс" обоз-
начает завершенный или продолжающийся "продукт" коммуникативного действия, его пи-
сьменный или речевой результат, который интерпретируется реципиентами. Если в 60 – 
70-е годы дискурс понимался как связанная последовательность предложений или рече-
вых актов, то с позиций современных подходов дискурс – это сложное коммуникативное 
явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о 
мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста [2, c. 8]. 

С точки зрения структуры, любой дискурс представляет собой обмен репликами, 
включающими, наряду со спонтанной речью, шаблонные фразы, дискурсивные формулы, 
прецедентные тексты, коммуникативные стереотипы и т.д. По мнению Д. Хаймса, "сущес-
твуют развитые системы последовательности использования языка в беседе, обращени-
ях, стандартных обычаях и т.д. Все это составляет "социолингвистическую (или, более 
широко, коммуникативную) компетенцию, позволяющую человеку быть не просто говоря-
щим, а членом социально обусловленной системы общения” [6, c. 163]. 

Генеалогические источники процесса универсализации этого концепта коренятся в 
особенностях исторического происхождения теории дискурса. Данная теория, как отмеча-
ет П. Макдермот, представляет собой комплексную, гетерогенную дисциплину, сложив-
шуюся на пересечении лингвистики, социологии знания, когнитивной антропологии и сов-
ременных критических исследований культуры [7, c. 15].  

Дискурс – (от греч. путь, изложение, рассказ, лат. Discoursus – беседа, аргумент, раз-
говор; франц. Discourse – речь ) – многозначное понятие: 1) в истории классической фи-
лософии использовалось для характеристики последовательного перехода от одного 
дискретного шага к другому в развертывании мышления, выраженного в понятиях и суж-
дениях, в противовес интуитивному схватыванию целого до его частей; 2) в современной 
французской философии постмодернизма – характеристика особой ментальности и иде-
ологии, выраженных в тексте, обладающем связанностью и целостностью и погруженном 
в жизнь, социокультурные, социально-психологические и др. контексты [8, c. 668]. 

Понятие дискурс является более широким образованием, чем язык, поскольку вклю-
чает в себя еще один независимый компонент – логос. Это связано с тем, что любая "ра-
звертка" нерасчлененного чувственного представления предполагает логику связывания 
моментов этой развертки. Можно сказать, что дискурс является вторичной мыслительно-
логической (рассудочной в смысле Канта) деятельностью по переработке полученных с 
помощью чувственности первичных результатов [5, c. 36]. 

Сегодня понятие дискурса индексирует собой двуединый сдвиг в центральной про-
блеме философии – проблеме обоснования знания. Дискурс противопоставляется трак-
тату, неспециализированное повседневное мнение – профессиональному экспертному 
суждению, в особенности при обсуждении проблем общественной значимости. Это поня-
тие дискурса соответствует новой картине мира, которая отказывается от монотеоретиз-
ма и от наукоцентризма. Отныне задача не исчерпывается тем, чтобы поставить в центр 
одну из научных моделей мира; важно оценить их по взаимным преимуществам и недо-
статкам [4, c. 361]. 

Философия не создает научной теории дискурса, но проблематизирует саму эту во-
зможность. Она начинает с того, что проводит различие между дискурсом и текстом как 
динамическим и статическим элементами языка, неоконченной и оконченной речью.  

Философу отличие дискурса вообще от текста вообще напоминает, как раз о том, 
что отграничивает философское мышление от обыденного и научного. И речь здесь идет 
не о логике монологического дискурса, которая во многом чужда современной филосо-
фии [4, c. 365]. Философский дискурс строится на базе основных идей – как основная те-
ма и аргументация. Если рассмотреть каждый этап построения дискурса, то можно ска-
зать, что дискурс начинается с установления вопроса, идеи, о том, как именно этот воп-
рос, эта гипотеза важны. Философ в самом начале стремится заявить важность пробле-
мы, чтобы убедить своего читателя остаться с дискурсом до конца. Это может быть и ко-
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ммуникативная стратегия автора, но, на самом деле, дискурс сам себя толкует и ведет 
читателя за собой. На первом этапе дискурс дает обсуждаемой теме важность и опреде-
ленную ценность, и именно поэтому всегда и ожидаются надежные и твердые выводы. 

Философский дискурс на основе архетипов объективности и интесубъективности ре-
ализует процесс аргументации. 

На втором этапе с помощью конкретных фактов и доказательств, используя статис-
тические данные, исторические факты, общепринятые утверждения и убеждения, ссыла-
ясь на научные авторитеты, аргументирует не только важность, но и правильность дви-
жения к истинности. 

Свойства философского дискурса: 

 философский дискурс – идеологичен; 

 у философского дискурса бесконечные границы (в силу погруженности авто-
ра в интерсубъективные отношения); 

 философский дискурс противопоставляет Pro – Contro, то есть является ак-
тивным участником спора; 

 философский дискурс категоризирует проблемы и с их помощью категоризи-
рует знания, опыт с целью достижения желаемого результата. 

 обязательным компонентом философского дискурса являются эпистемичес-
кие модусы, которые выполняют важную функцию в репрезентации мысли 
автора, а также определяют стратегию коммуникативного движения на адре-
сата. 

Философский дискурс отличается от других дискурсов, тем, что всегда «дискурсиру-
ет», рассуждая – от античных мудрецов до современных мыслителей – о тех или иных 
вещах. Он конструирует категориальное пространство мышления-говорения о мире, о по-
ложении и роли человеке в нем, и «координатами» этого пространства являются преде-
льно общие понятия – категории, или концепты. Особенности философского дискурса на-
чинаются с семантики терминов его тезауруса, таких, к примеру, как «бытие», «дух», «су-
бстанция», «знание», «истина», и др. Каждая значительная философия задает свою кате-
гориальную «геометрию» мышления, перестраивает предшествующую, вводя в нее но-
вые концепты. Авторский философский текст во многом представляет собой реакцию 
(«ответ») на тематически близкие тексты, созданные ранее другими философами. Фраг-
менты предпосылочных текстов приобретают в авторском тексте нередко иной (иногда – 
противоположный) смысл, в их содержании может измениться акцентуация (что было не-
существенным, становится главным, или наоборот). 

Философский дискурс, предельно универсален. Философ стремится подвергнуть 
процедуре понимания любой дискурс, могущий попасть в его поле зрения. Любой дискурс 
может быть встроен философски. Но подобное встраивание не предполагает вовсе, что 
философ обязан реконструировать все наличные (существующие) дискурсы. 

Построение философского рассуждения означает конструирование самих принципов 
конструирования всякого возможного дискурса. 

Продуцирование дискурса осуществляется по определенным правилам (синтаксиса) 
и с определенной семантикой. Дискурс тем самым создается в определенном смысловом 
поле и призван передавать определенные смыслы, нацелен на коммуникативные дейст-
вия со своей грамматикой. Решающим критерием дискурса оказывается особая языковая 
среда, в которой создаются языковые конструкции. В соответствии с этим пониманием, 
дискурс – это «язык в языке», т.е. определенная лексика, семантика, прагматика и синта-
ксис, являющий себя в актуальных коммуникативных актах, речи и текстах [8, c. 670]. 

Дискурс рождается именно как размышление, как попытка выразить философское 
"удивление"; философия не может рассматриваться просто как одна из разновидностей 
дискурса, а лежит в самом дискурсивности основании, и любой дискурс, например, "дис-
курс красками", или теоретический дискурс науки, в каком-то смысле уже обременен фи-
лософией.  

Философский дискурс является такой конструкцией, в которой приобретают опреде-
ленность предельно общие понятия. Заметим, однако, что их общность неизменно терпит 
при этом какой-то ущерб. Будучи встроены в дискурсивную конструкцию, они теряют 
смысл вне этой конструкции [3, c. 35]. 
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Структура философского дискурса не может быть представлена как последователь-
ность законченных знаковых утверждений об определенных предметах. 

Философский дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но та-
ких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупо-
требления и синтаксиса, особая семантика, в конечном счете, особый мир. В мире всяко-
го дискурса действуют свои правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой 
этикет.  

Это – "возможный (альтернативный) мир". Поэтому, с точки зрения философии, дис-
курс – это: 1) способ диалогически-аргументированной проверки спорных притязаний зна-
чимости утвердительных и нормативных высказываний с целью достижения универсаль-
ного консенсуса между его участниками; 2) интерсубьективный процесс аргументирован-
ного понимания с помощью средств языка, когда признается только обоснование и поиск 
разумного консенсуса. Дискурс не может возникнуть спонтанно, поскольку его субъекты 
должны обладать коммуникативной компетенцией, универсальной прагматикой как пред-
посылкой установления консенсуса, быть погруженными в философском поле [1, с. 149]. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что теория дискурса рассма-
тривается с точки зрения самых разных аспектов: как коммуникативный процесс, как 
текст, как система, и как коммуникативное событие. Но, несмотря на то, что все эти под-
ходы и базируются на различных чертах и характеристиках, они не исключают друг друга. 

Философский дискурс рассматривается в наши дни преимущественно в двух смыс-
лах. Первый – как совокупность всего вышесказанного в области философии в том или 
ином аспекте: философский дискурс эпохи, философский дискурс постмодернизма, фи-
лософский дискурс Канта и далее – философский дискурс (вообще). 

Вторым смыслом ориентирует на конкретные тексты, которые можно рассматривать 
как отдельные реалии в общем философском дискурсе. Именно они могли бы стать объ-
ектом анализа, основой, на которой формируется общее представление о философской 
дискурсивности, как она очерчена в нашем анализе.  
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ABSTRACT 

The article deals with the semantic types of onomatopoeical words  of Japanese classical 
literature of the nineteenth and twentieth centuries in Ukrainian translation. The Japanese 
onomatopoeical vocabulary is analysed and systematized, its role in the field of it speech 
activity is determined.  

Keywords: onomatopoeical words, zvukosymvolizm, giongo, gitaygo, giseygo, 
reduplication. 

 
У статті розглянуто семантичні типи звуконаслідувальних слів японської класичної лі-

тератури ХІХ-ХХ століть в українських перекладах. Проаналізована і систематизована 
японська звуконаслідувальна лексика, з’ясована її роль  у цій сфері мовленнєвої діяльно-
сті.  

Ключові слова: звуконаслідувальні слова, звукосимволізм, ґіонґо, ґітайґо, ґісейґо, 
редуплікація. 

 
В статье рассмотрены семантические типы звукоподражательных слов японской 

классической литературы ХІХ-ХХ веков в украинских переводах. Проанализирована и си-
стематизирована японская звукоподражательная лексика, определена ее роль  в сфере 
этой речевой деятельности.  

Ключевые слова: звукоподражательные слова, звукосимволизм, гионго, гитайго, ги-
сейго, редупликация. 

ВСТУП 

Звуконаслідувальна лексика японської мови є невід’ємним елементом японської лі-
тературної творчості і актуальним напрямком дослідження. Метою статті  є дослідження 
семантичних типів звуконаслідувальної лексики текстів японської художньої літератури 
ХІХ–ХХ століття в українських перекладах. У відповідності з поставленою метою було ви-
сунуто таке завдання: проаналізувати й систематизувати японську звуконаслідувальну ле-
ксику  в художній літературі, яка перекладається українською мовою, з’ясувати її роль у 
цій сфері мовленнєвої діяльності. 

 Наукова новизна  полягає у тому, що в статті поглиблено розгляд структури звуко-
наслідувальних слів у японських текстах художніх творів; одержано нові відомості про ха-
рактер звуконаслідувальної лексики, представленої в японській літературі ХІХ – ХХ сто-
ліття, українською мовою. 

В українській орієнталістиці звуконаслідувальні слова японської мови є маловивче-
ними. Дослідження в цій галузі представлено однією кандидатською дисертацією О.І. Ко-
белянської (2013 р.). Натомість російські японісти не залишили це мовне явище поза сво-
єю увагою. Першим дослідником японської звуконаслідувальної лексики в Росії був 
Є.Д. Поліванов. Ономатопея стала об’єктом дослідження  в  японській мові  й  акад. М.Й. 



© Studia methodologica, ISSN 2307-1222, No. 36. 2014 
 

 

     Ternopil’ | Ukraine     43 

 

Конрада. Окремих аспектів явища ономатопеї в сучасній і давній японській мові торкалися 
також Є.М. Колпачі, Н.І. Фельдман, О.А. Фролова, О.П. Фролова, К.Є. Черевко та ін. 

Значний за обсягом естетичний потенціал звуконаслідувальної лексики є причиною її 
широкого використання в художній літературі. Завдяки семантичній варіативності звукона-
слідування письменник може  передавати особливий колорит, відтінок змісту, уточнювати 
образ вчинення дії. 

Для формування певного ритму звуконаслідувальні слова можуть вживатися і в пое-
зії, наприклад у хайку, для посилення емоційності та безпосередності в передачі образу. 

Звуконаслідування в творах японських письменників передають звуки оточуючого се-
редовища, природні явища, особливості діяльності, почуття і враження мовців з такою різ-
номанітністю конотативних відмінків, з такою докладність та повнотою, що при їхньому пе-
рекладі українською у багатьох випадках необхідно використовувати декілька прислівни-
ків, дієприслівників, прикметників або дієслів, щоб  більш-менш адекватно передати їхню 
семантику. 

Систему звукообразотворчої лексики, яка вживається в  творах японських класичних 
письменників ХІХ—ХХ століть, можна умовно поділити на три групи: 

 ономатопеї — слова, що виникають на основі звуконаслідування (охати, гикати, гав-
кати); 

 звуконаслідувальні слова, що імітують звуки, характерні для будь-кого, будь-чого, 
для явищ і дій (няв, дзень, кап-кап); 

 звукообразні слова (звукосимволізм) — лексеми, що сприяють образній передачі ру-
хів, емоційних станів, фізичних і психічних явищ (шкарбан, шашні, шабаш). 

У творах японської літератури, що перекладено українською  
мовою, звуконаслідувальні слова виконують ряд стилістичних функцій: 
а) використовуються  для створення каламбурної гри; 
б) можуть стати яскравою мовною характеристикою персонажа; 
в) виступають як допоміжні образотворчі засоби, що підсилюють    враження, для 

опису природних явищ, пір року; 
г) лежать в основі багатьох антропонімів з елементом  «говоріння»; 
д) можуть виконувати функції контекстуального синоніма і замінювати дієслово або 

ім’я. 
Звуконаслідування як явище в мові і літературі визначається як “закономірний фоне-

тично мотивований зв’язок між фонемами слова, що лежить в основі номінації звуковою 
ознакою денотата, або як умовна імітація звучань навколишньої дійсності фонетичними 
засобами цієї мови”. [11, с.166] Звуконаслідування саме як клас слів можна  відповідно по-
значити як слова, у звучанні яких відображено звукові характеристики відтворюваних ними 
об’єктів. При вивченні звуконаслідувальних слів немає підстав наполягати на умовному 
характері імітації в процесі звуконаслідування. Справа в тому, що кожна окрема мова 
адаптує певні звуки відповідно до своєї фонетичної системи. Тому, маючи одні й ті ж самі 
джерела походження, звуконаслідування можуть бути наділені тією чи іншою фонетичною 
формою в різних мовах світу. Даний клас слів представлений практично у всіх мовах і, як 
правило, являє собою дуже нечисленну групу лексичних одиниць. Японська мова в цьому 
плані — виняток. 

При вивченні явища звуконаслідування тривалий час не проводилося чіткої межі між 
звуконаслідуваннями як такими і звукосимволізмом. Приблизно до середини ХХ століття 
була розроблена так звана універсальна класифікація звуконаслідувальних слів, де вони 
групувалися за співвіднесеністю з денотатом. [ 9, с.9] 

Для визначення звукосимволізму існує кілька термінів: “звуковий символізм”, “фоне-
тичний символізм”, “символіка звуку” [11, с.165 ].Явище звукосимволізму прийнято позна-
чати як “закономірний, недовільний, фонетично вмотивований зв’язок між фонемами сло-
ва, що лежить в основі номінації незвуковою (неакустичною) ознакою денотата (мотивом). 
Звукосимволізми в свою чергу як пласт слів можуть позначатися термінами “ідеофони”, 
“образні слова”.[11,с.166] Деякі дослідники визначають звукосимволізми як зв’язок між 
означуваним, який носить мимовільний, вмотивований характер. За допомогою звукосим-
волізму в літературній мові передаються такі явища: позначення властивостей предметів, 
їх поверхні, форми, вигляду; способу, манери руху людини або тварини; вигляду, міміки, 
виразу обличчя; емоцій, настрою; позначення світлових явищ. Звукосимволізми переда-
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ють звуки в так званій “умовній” формі, не маючи з ними прямого зв’язку, тобто відобра-
ження звуку у мові не схоже на його реальне звучання. Або ж за допомогою звукосимволі-
зму передаються і зовсім не звукові явища. 

У лінгвістиці прийнято розрізняти суб’єктивний і об’єктивний звукосимволізм. У пер-
шому випадку йдеться про зв’язок між звуком і значенням в психіці людини, а в другому — 
про зв’язок між звуком і значенням в словах мови. 

Отже, звуконаслідування — закономірний і мимовільний фонетично мотивований 
зв’язок між фонемами слова і покладений в основу номінації звуковою (акустичною) озна-
кою денотата (мотивом). Звукосимволізм (звуковий символізм, фонетичний символізм, 
символіка звуку) — закономірний, не довільний, фонетично мотивований зв’язок між фо-
немами слова і входить в основу номінації не звуковою (неакустичною) ознакою денотата 
(мотивом). 

Звуконаслідувальні слова в творах японських письменників ХІХ—ХХ століть — це 
своєрідний розряд древніх слів, які не є самостійною частиною мови, оскільки з точки зору 
граматики вони не являють собою єдиної граматичної категорії, а входять в різні частини 
мови (іменник, прикметник, дієслово, прислівник). У зв’язку з тим, що ці слова не мають 
морфологічних показників, свої граматичні властивості вони реалізують в синтаксичних 
зв’язках. 

Звуконаслідувальні слова можуть виступати в реченні   підметом, присудком, озна-
чення та доповнення та виконувати функції різних обставин. Це складає граматичний ас-
пект звуконаслідувальних слів. 

У японському, як і в західному, мовознавстві існують головні і другорядні терміни. Ча-
сто для позначення одного і того ж явища є кілька найменувань. Найбільш часто викорис-
товувані з них: ґіонґо, ґітайґо, ґісейґо. [ 2, с.78] 

Ґіонґо (擬音語 —“слово, що наслідує звук”) — аналог терміна “звуконаслідування” в 

його вузькому розумінні. Ґіонґо визначаються як слова, покликані визначати голоси або 
звуки впливу на  неживі предмети і передавати їх в звуковій ( на письмі — в буквенній) 
формі. Зазвичай вони записуються катаканою. Наприклад: 

  ととんとんとん、激しい雨の音の遠くに太鼓の響きがかすかに生 

  まれた。 

  “Бу-у-м, бум, бум”, — скрізь сильний шум дощу десь далеко    
   почулися слабки  удари барабана”[ 5, с.154] 

Ґітайґо ( 擬態語 — “слово, що наслідує поведінку, стан  або ситуацію”) — аналог те-

рміна “звукосимволізм”. Відповідно, ґітайґо визначаються як слова, що образно або сим-
волічно описують стан, явища, зміни та інше. 

それでそのままぐたぐたと、一周間もそこに滞在していた。 

Час тянувся повільно, і так минув цілий тиждень, як він був  
тут.[4,c.15] 

Ґісейґо ( 擬声語—”слово, що наслідує голос”) — більш вузький термін, ніж ґіонґо, ви-

користовується як правило, для передачі голосів птахів, тварин, людини. Часто перекла-

дається як “звуконаслідувальне слово”. Наприклад:わんわん — гавкання собаки. 

Значна частина звуконаслідувань і звукосимволізмів у творах японських письменників 
утворена за допомогою методу редуплікації основ. Зокрема ґіонґо і ґітайґо, які є не-
від’ємною частиною японської літературної мови, утворені методом редуплікації. Напри-

клад: 今朝は朝から忙しくて、一日中はバタバタしていた。[10,c.25] 

Сьогодні я був зайнятий з самого ранку і працював як божевільний весь день. 
Якщо характеризувати японську звуконаслідувальну лексику в художній літературі, 

де ґіонґо і ґітайґо вживаються дуже широко, то можна видмітити кілька характерних рис. 
По-перше, за допомогою ґіонґо і ґітайґо дуже часто в стислій (аж до одного слова) формі 
виражається досить розгорнуте в нашому (українському) поданні поняття. Наприклад, ви-
користовуючи певні звуконаслідувальні слова, автор ніби свідомо прораховує реакцію чи-
тача і апелює до певних емоційних сторін сприйняття. По-друге, в художній літературі ду-
же важливо передати відтінок сенсу, уточнити образ вчинення дії, манеру поведінки, на-
дати словам певного забарвлення. Таким чином японські письменники використовують  в 
своїх творах звуконаслідувальні слова, прагнучи до точності передачі того чи іншого відті-
нку значення. 
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Вживання звуконаслідувальних слів в японській художній літературі аж ніяк не є пре-
рогативою сучасних авторів. Класики японської літератури, поети та прозаїки, теж викори-
стовували ґіонґо і ґітайґо в своїх творах. Наприклад, в “Ґіонґо ґітайґо но токухон” є розділ, 
присвячений ролі звуконаслідувань і звукосимволізмів у поезії Басьо. [3,с.63-64] Йдеться  
про те, що Басьо був одним із перших, хто почав вживати звуконаслідувальні слова у сво-
їх віршах. Ця тенденція поступово ставала популярною. “Японський ліричний вірш хокку 
(хайку) вирізняється граничною стислістю і своєрідною поетикою”, тому використання на-
стільки виразних і емоційно забарвлених слів як звуконаслідування і звукосимволізми 
більш, ніж виправдане.[3,с.5] 

Так само поширене використання звуконаслідувальної лексики в прозі класиків япон-
ської літератури. Письменники також використовували цей прийом для досягнення емо-
ційності і експресії. 

Отже, ми прийшли до таких висновків. Можливі різноманітні класифікації звуконаслі-
дувальної лексики, яку можна поділити на групи по тематиці. В основу такого поділу зву-
конаслідувань покладений принцип орієнтації на те чи інше явище дійсності, асоціації, пе-
реклад та інше. 

  В реченнях звуконаслідувальні слова, як правило, виконують функції, властиві 
прислівникам: функції додатку, обставини чи означення. 

Звуконаслідування широко використовуються в японських класичних творах ХІХ-ХХ 
століття. За допомогою ґіонґо і ґітайґо автор досягає емоційної насиченості, виразності 
тексту, має можливість донести до читача певні відтінки змісту і розставити акценти. Тво-
ри японських авторів дають багатий матеріал для дослідження контекстуального вживан-
ня звуконаслідувальної лексики. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the prevailing phenomena in the semantic develop-
ment of the Germanic and Slavic verbs which are continuants of the genetically related Indo-
European roots *bha- ‘to shine’ and *bhel- ‘shining, white’. Using the principles of semantic ty-
pology several models of their semantic evolution have been elaborated. The models have 
been contrasted and accordingly the common and distinctive features for Germanic and Slavic 
languages have been established.  

Key words: continuants, etymology, semantic evolution, semantic model. 
 
Статтю присвячено дослідженню закономірностей семантичної еволюції дієслів гер-

манських і слов’янських мов, що є континуантами споріднених праіндоєвропейських коре-
нів *bha- ‘світити’ та *bhel- ‘блискучий, білий’. Застосовуючи принципи семантичної типо-
логії, змодельовано основні схеми семантичного розвитку генетично споріднених дієслів. 
Проведено зіставлення семантичних моделей з виявленням спільних та відмінних рис для 
германських і слов’янських мов.  

Ключові слова: континуанти, етимологія, семантична еволюція,  семантична мо-
дель. 

 
Статья посвящена изучению закономерностей семантической эволюции глаголов ге-

рманских и славянских языков, которые являются континуантами родственных праиндое-
вропейских корней *bha- ‘светить’ и *bhel- ‘блестящий, белый’. Используя принципы  се-
мантической типологии, смоделированы основные схемы семантического развития гене-
тически родственных глаголов. Сопоставлены семантические модели с определением 
общих и отличительных черт для германских и славянских языков. 

 Ключевые слова: континуанты, этимология, семантическая эволюция, семантичес-
кая модель. 

 
На сучасному етапі розвитку порівняльно-історичного мовознавства найбільш актуа-

льним залишається реконструкція лексичного складу прамов. Для  етимологізації оди-
ниць, походження яких донині вважають не остаточно з’ясованим, останнім часом на пер-
ший план виходить семантичний критерій. Семантика може бути важливим інструментом  
для реконструкції етимонів. Для досягнення об’єктивності у вивченні семантичних зсувів у 
лексиці різних груп мов висунуто ідею інвентаризації семантичних деривацій [9] і  поруше-
но питання про створення каталогу семантичних переходів [3]. Проблема семантичних 
універсалій та семантичної типології для індоєвропейських мов стала предметом дослі-
дження В. В. Левицького, зокрема при укладанні “Етимологічного словника германських 
мов” [6,7]. 

 Лексико-семантична група дієслів з поняттєвим елементом ‘світло’ вже була 
об’єктом наукового інтересу германістів та славістів. Діахронічні зміни у семантиці росій-
ських позначень світла на індоєвропейському фоні стали предметом наукового інтересу 
російської дослідниці О. В. Царегородцевої, яка у своїй дисертаційній роботі опрацьовує 
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схеми семантичних перетворень російських іменників, прикметників та дієслів із залучен-
ням матеріалу інших індоєвропейських мов [13].   

Об’єктом нашого дослідження є дієслова, які є континуантами і.-є. *bha- ‘світити’ та 
*bhel- ‘блискучий, білий’, а предметом – зміни у їхній семантиці на всіх етапах їхнього роз-
витку. Актуальним є опрацювання ще не розроблених схем семантичного розвитку та 
встановлення раніше не виявлених міжмовних кореляцій. Наше завдання вбачаємо у роз-
робці семантичних моделей еволюції дієслів, що є континуантами зазначених праіндоєв-
ропейських коренів, у германських і слов’янських мовах на основі значень, поданих в ети-
мологічних словниках.  

Відповідно до словника  праіндоєвропейської мови до етимологічного гнізда і.-є.  
*bhā- ‘світити’ з варіантами *bhō- та *bhə- [20, с. 105] належать корені  *bhel- / bhelə- ‘блис-
кучий, білий’ [20, с. 118], *bheləg- ‘сяяти, блищати’ [20, с. 124], *bher- ‘блискучий, яскравий, 
коричневий’ [20, с. 136], *bherəˆg-, bhrəˆg- ‘блищати, білий’ [20, с. 139], *bherəˆk-, bhreˆk- 
‘блищати, виблискувати’ [20, с. 141], *bhlei-, bhleiq- *bhleig- ‘блищати, виблискувати’ [20, с. 
157], *bhlendh- ‘блідий, рудуватий’ [20, с. 157], *bhles- ‘блищати’ (зберігся лише у контину-
антах групи германських мов) [20, с. 158], *bhlēiˆg-, bhliˆg- ‘блищати’ [20, с. 156 – 157], 
*bhlēi-, bhləi, bhlī- ‘блищати’ [20, с. 155 –156], *blēu-, bhləu-, bhlu- ‘блищати, виблискувати’ 
[20, с. 159]. Корінь *bhel- є спорідненим з коренем *bha- і співвідноситься з ним таким чи-
ном, як корінь *stel- з коренем *stā- чи корінь *del- з коренем *dā(i)- [20, с. 118]. Зазначені 
корені є семантично тотожними, оскільки структурно вони є розширеннями і.-є.  *bhel- 
‘блискучий, білий’ за допомогою набору формантів [6, с. 108].  

О. С. Мельничук стверджує, що зіставлення слов’янських утворень і.-є.  *bha- ‘світити’ 
з відповідним матеріалом інших індоєвропейських та семітських мов дає можливість по-
новому підійти до питання про генезис самого кореня *bhā-, який є тотожним кореню *bhē- 
‘сяяти, блищати, бути ясним’. Виявилося не лише можливим реконструювати більш давню 
форму цього кореня у вигляді *bhə’ə-, але й встановити його найдавнішу спорідненість з і.-
є. *bhəl (*bhel-, *bhol-, *bhȴ-) ‘бути світлим, білим’, *bhər- (*bher-, *bhor-,* bhr-) ‘бути світлим, 
ясним’, ‘говорити, показувати’, *bhəi- (*bhei-,*bhoi-, *bhĭ-) ‘говорити, переконувати’, *bhəu- 
(*bheu-, *bhou-, *bhŭ-) ‘говорити, показувати’ [8, с. 64]. Етимолог висловлює припущення 
про те, що початковою функцією кореневого елемента *bhə- (*bə) у доіндоєвропейську 
(ностратичну)  епоху було визначення удару грому, що супроводжується  світлом блискав-
ки [8, с. 64]. Аналізуючи нижче наведені етимологічні гнізда, що виводяться з і.-є. *bha- 
‘сяяти’ та *bhel- ‘блискучий, білий’, можемо спостерігати, що деякі з їхніх континуантів у 
германських і слов’янських мовах виражають значення, які відносяться до зорових (спа-
лах) та  звукових (удар грому) відчуттів. 

У показнику семантичних переходів В. В. Левицького зазначені такі моделі трансфо-
рмацій значень лексичних одиниць  з семою ‘світити, сяяти’:  

 ‘сяяти + швидкий, переривний рух’; 

 ‘сяяти + дивитися’; 

 ‘сяяти + світило’; 

 ‘сяяти + тьмяно мерехтіти, блідий, темний’; 

 ‘сяяти, блищати > веселий, радісний’; 

 ‘сяяти, мерехтіти  > день, частина доби’; 

 ‘сяяти, світити  > показувати, робити ясним; знак’; 

 ‘сяяти, світити > прикращати; приємний, хороший’ [7, с. 341].  
Проаналізувавши напрямки семантичної еволюції континуантів і.-є.*bha- ‘сяяти’ та і.-

є.*bhel-‘блискучий, білий’ і їхніх розширень, можемо виділити більш  деталізовані семан-
тичні моделі.  

До семантичних перетворень за моделлю ‘світити, сяяти’ – ‘давати знак’ можна відмі-
тити явища у гот. bandwjan ‘давати знак’, дісл. benda ‘давати знак’ від пгерм. *banw- ‘дава-
ти знак, показувати’ від і.-є. *bha- ‘світити’ [19, с. 61; 21, с.7; 20, с. 105; 6, с. 90].  При цьому 
В. В. Левицький вказує, що походження цих одиниць не є остаточно з’ясованим, хоча 
найімовірніше вони походять від розширення і.-є. *bha- ‘світити’.  Сюди ж  відносимо англ. 
beckon 'манити, кивати', дангл. biecnan ‘манити, кивати’ від пгерм.*baukjan [6, с. 92; 21, с. 
7]. Було проведено типологічне зіставлення  пгерм. *banw- з пгерм. *tih-/taig- ‘вказувати’ 
від і.-є.*dei-/di- ‘сяяти’, від якого походить англ. token ‘знак’, дангл. tācen, дфриз. tēken, 
дсакс. tēkan  н. Zeichen ‘знак’, гот. taikns ‘знак’ від герм. *taikna ‘знак’ [6, с. 547] та з дієсло-
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вами англ. betoken ‘означати, бути ознакою, віщувати’, сангл. betacnien, утворено-
го від дангл. tacnian ‘значити, означати, бути ознакою’ [17, с. 167]. Така модель присутня у 
германських мовах, та, як бачимо, не є поширеною. 

Аналогічним чином виявляється можливим виділити схему ‘світити’ –  ‘полірувати, 
терти до блиску’, що властива германським мовам. При цьому зазначимо, що тут спосте-
рігається зміна акцентів значеннєвої еволюції континуантів і.-є.*bha- з суб’єкта на об’єкт. 
Такі зміни засвідчуємо у нім. bohne(r)n ‘натирати підлогу’, снн. bōnen ‘терти до блиску’, ні-
дерл. boenen ‘натирати підлогу’, дангл. bōnian ‘полірувати, натирати’ від західногерм. 
bōnōjan ‘терти до блиску’ [6, с. 114; 20, с. 105]. Семантична мотивованість моделі є прозо-
рою, проте  у германських мовах   знаходимо небагато рефлексів з цим значенням  . 

Схожу семантичну модель бачимо у слов’янських мовах, але тут є проміжна ланка 
‘робити білим’, яка збережена на сучасному етапі. На підставі аналізу семантики лексич-
них одиниць, що походять від  псл. *bĕliti, яке походить від псл. *bĕlъ, рефлекса  і.-є. *bhel-
, таких як: болг. беля ‘очищувати від шкірки, кори’, ‘білити’, макед. бели ‘білити, відбілюва-
ти’, ‘лущити, чистити від шкірки’, сербохорв. белити ‘відбілювати (полот-
но)’, слн. beliti ‘білити, прикрашати’, ‘відбілювати’, ‘обдирати, лущити’, ч. bĕliti ‘білити’, слц. 
bielit’, ‘білити; відбілювати’, ‘чистити від шкірки чи кори (фрукти, картоплю, дерево)’, в.-луж. 
bĕlić ‘білити, відбілювати’, н-.луж. bĕliś ‘білити’, ‘лупити, знімати (шкурку), чистити’,  полаб. 
belĕt ‘прати білизну, відбілювати’, bielić ’білити (зазвичай вапном)’, ‘відбілювати, очищува-
ти’, рос. белить  ‘робити білим’,  діал. белить  ‘робити білим за допомогою особливої об-
робки’, укр. білити, білувати  ‘білити крейдою, фарбувати у білий колір, ‘білити полотно (на 
сонці) , блр. бяліць ‘білити’  [14, с. 67; 2 т. I, с. 196; 20, с. 120] – виділяємо семантичні схе-
ми ‘світити, сяяти’ – ‘білити (робити білим)’, ‘виділятися білим кольором’, ‘вибілювати’, 
‘прати’, ‘прикрашати’, ‘чистити, очищати від шкаралупи, шкірки’. Можемо зробити висно-
вок,  що значення ‘прибирати, робити чистим’ у континуантах і.-є.*bha-/bhel- ‘світити, сяя-
ти’, ‘білий, блискучий’ присутнє і в германських, і у слов’янських мовах, але з певними від-
мінностями. 

 Схожі зсуви у семантиці засвідчені у  германських мовах: англ. bleach ‘білити, знеба-
рвлюватися на сонці’, дангл. blǣcan ‘білити’, сангл. blechen, нім. bleihen ‘білити’, дісл. 
bleikja ‘білити’ від пгерм. *blaikjan ‘робити білим’ [17, с. 179; 6, с. 108; 21, с. 9]. Ці приклади 
є тісно пов’язаними з наступною семантичною моделлю, де спостерігаємо  повернення 
наголосу  на суб’єкт дії. Йдеться про схему ‘світити, сяяти’– ‘втрачати колір, бліднути’. Як 
приклади розглянемо континуанти від псл. *blĕdĕti: слн. bledéti  ‘бліднути, блякнути, линя-
ти’, ч. bledéti ‘бліднути’, н.-луж. blĕześ ‘бліднути’; від псл. *blĕdn ti сербохорв.  блёднути 
‘бліднути; збліднути’, ‘поблякнути, втратити рум’янець’, ‘змеркнути’,  ч. blednouti ‘бліднути, 
чахнути’, слв. bledn t’ ’ ‘бліднути’, в.-луж. blĕdnyć ‘бліднути’, н.-луж blĕdnuś  бліднути , п. 
bladnąć, blednąć  ‘бліднути, ставати тьмяним  , слн. blădnoųć ‘бліднути’, укр. бліднути ‘блід-
нути’. Сюди ж від псл. *blĕdьnĕti відносяться болг. бледнея  ‘бліднути’, макед. бледнее 
‘бліднути’, слн. blednéti ‘бліднути’, п. blednieć ‘бліднути’, рос. бледнеть  ‘ставати блідим, 
втрачати жвавість, яскравість кольору, вицвітати, линяти’. Це утворення відповідно від 
праслов’янськогих  давніх позначень кольору *blĕdъ і *blĕdъnъ, що походять від і.-
є.*bhloįd- чи *bhlaįd- та є  споріднененими з дангл. blāt ‘блідий’ [14, с. 110–112]. Подібний 
напрямок семантичних перетворень спостерігаємо і у таких слов’янських  дієсловах: п. 
blaknąć ‘блякнути, меркнути, в'янути’, рос. блекнуть  ‘втрачати яскравість (про колір), виц-
вітати, втрачати забарвлення, ставати блідим’, укр. блекнути ‘ставати неяскравим, 
в’янути', блр. блякнуць ‘блякнути’ [14, с. 113]. Зазначимо, що схема може модифікуватися 
таким чином: ‘світити, сяяти’– ‘бліднути, втрачати колір’  – ‘втрачати сили, чахнути’.  

У германських мовах знаходимо випадки трансформацій за зазначеною моделлю. 
Такі явища присутні у дангл. blāt ‘блідий’ (від прагерм. *blaita)  і дангл. blātian ‘бліднути’ [6, 
с. 109], двн. bhlīhhan ‘бліднути’(від пгерм. *blik-) [6, с. 108]. Значення ‘блідий’ легко перехо-
дить у значення ‘ставати темним’ (порівняємо рос. мерцать і мрачний), звідси  дісл. blekkja 
‘обманювати’,  давньоангл. blencan ‘обманювати, вводити в оману’ [6, с. 108].  Отже, вида-
ється можливим сформулювати ще одну семантичну модель:  ‘світити’ – ‘втрачати колір, 
робити темним’ – ‘вводити в оману’. 

Низка семантичних перетворень відображена у схемі ‘світити, сяяти’ – ‘ставати блі-
дим, темним’ – ‘змішувати’ – ‘помилятися’,  сформульованої на підставі  аналізу гот. 
blandan ‘змішуватися’, дісл. blanda ‘змішувати’, шв., норв. blanda ‘мішати’, датск. blande 
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‘мішати’, англ. blend ‘мішати’, дангл. blandan ‘мішати’, сангл. blenden ‘мішати’, двн. blantan 
‘мішати’ від пгерм. *bland-, що у свою чергу походить від і.-є. *bhlendh- ‘блідий’, ‘бути чи 
робити хмарним, мерехтіти, помилятися’ [17, с. 179; 6, с. 111; 20, с. 157]. Від варіанта 
пгерм. кореня *blund-  походять дісл. blunda ‘закривати очі’, сангл. blundren ‘плутати’, 
англ. blunder ‘грубо помилятися, наплутати, рухатися навпомацки’ (порівняємо з рос., укр. 
блудити) [1, с.182; 19, с. 76; 6, с. 111; 20, с. 157]. Можемо зробити припущення, що у за-
пропонованій семантичній схемі не вистачає ланки ‘погано бачити’, оскільки етимологами 
неодноразово зверталася увага на семантичний зв'язок понять ‘світити’ і ‘бачити’.  

Матеріал германських мов дає можливість розглянути семантичну модель ‘світити’ – 
‘сліпий’ – ‘ставати сліпим, робити сліпим’. Показовими є  такі лексеми: англ. арх. blend у 
значенні blind ‘сліпити’, дангл. blenden ‘сліпити’, дфриз. blenda ‘сліпити’, снн., свн., нім 
blenden ‘сліпити’, двн. blentan ‘сліпити’, дісл. blunda ‘закривати очі, спати’. Вони також по-
ходять від і.-є. *bhlendh- ‘блідий’, ‘бути чи робити хмарним, мерехтіти’ [17, с. 179; 19 с. 75–
76, 6, с. 111, 20, с. 157]. До цього етимологічного гнізда відносяться і гот. *ga-blinjan ‘роби-
ти сліпим’ та *af-blinden ‘ставати сліпим’ [19, с. 76]. Для гот. blinds реконструюють семан-
тику ‘захмарений’ [19, с. 76]. Зіставивши значення слів, наведених для двох моделей,  мо-
жливо більш розгорнуто сформулювати модель семантичної еволюції таким чином: ‘сяя-
ти, світити’ – ‘ставати темним’,  ‘затьмарювати зір,  сліпити’ – ‘погано бачити’ –  ‘змішува-
ти’ – ‘помилятися’. 

У слов’янських мовах  значення ‘помилятися’ часто переходить у значення ‘ходити 
навмання, поволі рухатися’, що частково притаманне англ. blunder ‘помилятися, блукати’. 
Не знаходимо у відомих нам континуантах  германських мов значення ‘говорити дурниці’,  
засвідчене для  слов’янських мов, для яких моделюємо  схеми: ‘світити, сяяти’ – ‘сліпити – 
‘погано бачити’ – ‘помилятися’ – ‘ходити навмання’, ‘говорити дурниці’. Розглянемо як при-
клад семантику лексичних одиниць, що походять від псл. *bl sti, *bl do: сербохорв. blesti, 
bledem  ‘говорити дурниці, богохульствувати, бурмотіти  ,  слн. blésti, blédem ‘марити, гово-
рити дурниці  , ст.-ч. blésti, bledu ‘розмовляти, говорити дурниці’. Слов’янські лексичні оди-
ниці, утворені від цієї основи, споріднені  з лит. blenziu, blesti ‘спати’ (порівняємо з дісл. 
blundr ‘дрімота’, припускаємо через дісл. blundra ‘закрити очі’),  лтш. blenst ‘погано бачити’.  
Ці лексеми є також спорідненими  з гот. blinds ‘сліпий’,  blandan sik  ‘змішувати’, двн 
blendan ‘затемнювати, засліплювати’, а отже, походять від і.-є. *bhlendh-/bhlondh-, розши-
рення від і-є. *bhel-/bhle- [ 6, с. 111; 20, с. 158;  14, с. 8]. У значеннях з’являється зв'язок 
понять ‘світити’ і ‘говорити’. До цього етимологічного гнізда належить  також  пcл. *bl diti  
від *blodъ з похідними слн.  blóditi ‘блукати’, ‘помилятися’, ‘говорити дурниці, розмішувати, 
мішати, вводити в оману’, ч. blouditi ‘збиватися зі шляху, блукати, помилятися’, слв. bl dit’ 
‘збиватися зі шляху’, ‘блукати’, ‘помилятися’, в.-луж. błudźić ‘вводити в оману; збиватися зі 
шляху, блукати’, н.-луж. błuźiś ‘заплутувати, бентежити’,  ‘помилятися’, рос. блудить ‘блу-
кати’, діал. ‘йти не знаючи шляху’, ‘обманювати’, ст.-укр. блукати, ‘збиватися зі шляху’,  
‘помилятися’, ‘перелюбствувати’, укр. блудити ‘блукати, збиватися зі шляху’, ‘помилятися’ 
[6, с.  111; 20, с. 158; 14, с. 125–126]. 

  Увагу етимологів вже привертав семантичний перехід ‘світити, сяяти’ –  дивитися . 
Для рефлексів і.-є. кореня *bhel- він також є характерним: укр. блимати, бликати, блискоті-
ти  ‘кліпати очима, кидати погляди’, сербохорв. діал. блёнуть  дивитися’, ч. діал. 
blu’skat’  кинути поглядом, глянути’ слн. blascac ‘дивитися, кидати погляд’, від пслов. 
*blьscati болг. блеща ‘широко відкривати очі, витріщатися’,  дісл. blīgja ‘уважно дивити-
ся’[6,  с. 108; 14, с. 115 – 116]. У цьому контексті розглянемо випадок розвитку значення 
англ. blench ‘ухилятися, відступати перед чимось, закривати очі на щось’ від сангл. 
blenken та дангл. blencan ‘обдурювати, вводити в оману’, що було формою дієслова blink 
‘змусити кліпнути, обдурювати’ [17, с. 179].  

На основі значень слн. bré ati ‘світати’, полаб. brezd ’ojĕ ‘світає’, рос. діал. брезжать 
‘світати’,  вважаємо можливим сформулювати схему ‘світити, сяяти’ –  ‘світати’ [14, с. 17 – 
19]. 

Деякі приклади у германських мовах демонструють семантичний перехід ‘світити, ся-
яти’–  вихвалятися . Походження англ. brag вважають нез’ясованим  [17, с. 194].  Досить 
переконливим здається  зв'язок пгерм. *brag-  з пгерм.  *breh-/breg- ‘сяяти’, оскільки існу-
ють такі етимологічно споріднені семантичні паралелі, як дісл. braga ‘мерехтіти (про півні-
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чне сяйво)’ і норв. braga ‘сяяти, виблискувати’, діал. норв.  bragla ‘спалахувати, блищати’, 
а також ‘вихвалятися, показувати’ [22, с. 53–54].  

 Для германських лексем встановлюємо семантичну модель – ‘світити, сяяти  – ‘швид-
кий рух’ – ‘розмахувати, плести’ –  сварити’, що засвідчена в англ. braid ‘заплітати, 
зав’язувати стрічкою, плести’, сангл. breiden, braiden від дангл. bregdan ‘швидко рухатися, 
розмахувати, ткати’, дсакс. bregdan ‘ткати’, нідерл. breien ‘в’язати’, двн. brettan, свн. bretten 
’тягнути, ткати, плести’ від пгерм.*bregdan ‘зв’язувати, сплітати’ від і.-є. *bherek- ‘світити’ 
[17, с. 194; 20, с. 141; 6, с. 117 –118]. Початковим у такій семантичній моделі вважають 
значення ‘швидкий рух’. Припускаємо, що до цієї моделі можна віднести полаб. blinskat   
гойдати на руках дитину, де є присутнім семантичний перехід ‘світло’ – швидкий рух’. У 
межах моделі відбувся розвиток значення в англ. upbraid ‘лаяти, докоряти’,  cангл. 
upbreiden ‘докоряти, засуджувати’,  дангл. up-bregdan від up, upp ‘уверх, над’ та дангл. 
bregdan ‘сплітати, скручувати, кидати, махати’ та у дат. bebreide ‘докоряти, лаяти’ [18, с. 
1680].  

Досить прозорим є розвиток семантики за моделлю ‘світити, сяяти’ – ‘світити тьмя-
ним світлом, блищати блискати (про блискавку), бити’,  багато прикладів для якої знахо-
димо у слов’янських мовах. Наведемо деякі з них: укр. блимати, бликати, блискотіти   сві-
тити слабким, тьмяним світлом, мерехтіти’, від псл. *bliskati/*blastati болг. бляскам  ‘бли-
щати’, сюди ж діал бльскам ‘бити, вдарити, штовхати  , макед. блеска ‘поблискувати, виб-
лискувати’, сербохорв. блистати ‘сяяти’, слн. bliskati ‘виблискувати’,  bliskati ‘сяяти’,  ст.-ч. 
blyskati ‘сяяти, виблискувати’, ч. blyskati ‘блискати (про блискавку)’, в.-луж. blyscać’ ‘вибли-
скувати, сяяти’, н.-луж. błyskaś ‘блищати, виблискувати’, п. blyscać ‘сяяти, блищати, мере-
хтіти  , слн. blãscǎc ‘виблискувати’, рос. блистать, блестеть, діал. рос. блис-
кать  виблискувати  , укр. блискати, блисконути, блискотіти, блистіти, блеснути ‘блищати, 
виблискувати’, ‘вдарити’ [ 14, с. 116].  

У германських мовах знаходимо схему ‘світити, сяяти’ – ‘червоніти, зашарітися’, відо-
бражену в англ. blush ‘почервоніти, зашарітися’, сангл. bluschen ‘сяяти, бути чи стати чер-
воним’, дангл. blyscan ‘почервоніти, зашарітися’, нідерл. blozen ‘зашарітися’,  шв. blossa  
‘почервоніти’ [17, с.182; 6, с. 108]. 

Отже,  звернення  до типологічних аналогій  для аналізу семантики лексем германсь-
ких та слов’янських мов, що походять від і.-є. *bha-  ‘світити’ й  і.-є. *bhel-  ‘блискучий, бі-
лий’ та їхніх розширень,  зробило можливим виділити моделі семантичної еволюції від 
праіндоєвропейської епохи до сучасного етапу розвитку мов. В окремих випадках вдалося 
зробити припущення  щодо втрачених ланок у схемах еволюції значення. Деякі із опра-
цьованих схем є властивими для обох груп мов (принаймні на певному етапі розвитку),  
проте існують семантичні моделі, що є власне германськими або власне слов’янськими.  

У подальшому для наукової переконливості семантичних моделей планується про-
аналізувати  значення більшої кількості континуантів і.-є.  *bha- ‘світити’  та і.-є.*bhel-  
‘блискучий, білий’ у германських і слов’янських мовах. Доречним буде звернутися до діа-
лектних одиниць, зокрема у частині, що стосується германських мов, для створення моти-
ваційної бази змін у структурі коренів з семантикою світла. Важливо провести паралелі з 
моделями  семантичного розвитку континуантів інших праіндоєвропейських  коренів зі 
значенням світла. Перспективними нам видаються спроби побудови семантичних полей і 
мікрополей у хронологічній послідовності. 
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ABSTRACT 

Oliynyk T. Linguistic-cultural features of time interpretations in English-Ukrainian 
translation. 

The cultural specificity of space representation in English-Ukrainian translation is 
considered in the article. It is proved that in different cultures, this space can be described in 
different ways, depending on what type of information is valuable for a recipient and a speaker 
for space description. Phenomena with extra-linguistic interpretation, related to background 
knowledge are studied. The possibility and necessity of cultural approach to translation is 
proved. Cultural patterns in speech structuring reality in two cultures are found. Linguistic-
cultural possibilities of the different language groups are studied. The influence of culture on 
translation is investigated. 

Keywords: linguistic-cultural features, translation, frame, culture, time. 
 
Олeйник Т. Лингвокультурные особенности временных интерпретаций в англо-

украинском переводе. 
В статье рассмотрена культуральнаю специфика способов представления простран-

ства в англо-украинском переводе. Доказано, что в разных культурах это пространство 
может описываться по-разному, в зависимости от того, какую информационную ценность 
имеет описание пространства для реципиента и говорящего. Исследованы явления, кото-
рые имеют внеязыковую интерпретацию и связаны с фоновыми знаниями. Обоснованы 
возможности и необходимости культурологического подхода к переводу. Выявлено куль-
туральные закономерности в языковом структурировании действительности двух культур. 
Изучены лингвокультурологические возможности различных языковых групп. Исследова-
но влияние культуры на перевод. 

Ключевые слова: лингвокультурологические особенности, перевод, фрейм, культу-
ра, время. 

 
У статті розглянуто культуральну специфіку способів представлення часу в англо-

українському перекладі. Доведено, що у різних культурах час може описуватися неодно-
типно, залежно від того, яку інформаційну цінність він має для реципієнта і мовця. Дослі-
джено явища, які мають позамовну інтерпретацію і пов'язані з фоновими знаннями. Про-
студійовано вплив культури на переклад. 

Ключові слова: лінгвокультурологічні особливості, переклад, фрейм, культура, час. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Останнім часом перекладознавці звертають особливу увагу на культуру, знання якої 
має велике значення для успішного перебігу та результату перекладу. Однак чіткої куль-
турознавчої концепції у перекладі, пов'язаної із мовою, поки немає. У статті розглядаємо 
лінгвокультурознавчий підхід до перекладу, який би заповнив прогалину в теорії перекла-
ду і відобразив особливості перекладу культури. 
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Аналіз досліджень проблеми. Проблеми перекладу інокультурних маркерів найбільш 
повно представлено в культурно-етнічній концепції перекладу Ю. Найди і його послідов-
ників. Ю. Найда цілком справедливо зазначає, що, працюючи з мовою, необхідно визна-
вати її невід'ємний зв'язок із культурою. На його думку, немає таких мов, які сегментували 
б позамовний досвід ідентично. Це означає, що не може бути такої дослівної переклада-
цької відповідності, яка була б абсолютно точною у смисловому значенні. Ніякий переклад 
не може бути повним еквівалентом того, про що говориться у вихідному тексті. Іншими 
словами, переклад завжди веде до (1) втрати частини інформації, (2) збільшення інфор-
мації та / або (3) непрямого подання інформації або навіть до спотворення. 

Ю. Найда виокремив загальні принципи, які використовуються у перекладі інокульту-
рних явищ. Хоча сьогодні загальною стратегією щодо перекладу інокультурних явищх слу-
гує стратегія перенесення інокультурного явища, у перекладі можуть спостерігатися про-
пуски інформації про культурні явища. Другий принцип Ю. Найди – заміна культурної 
ознаки вихідної культури культурною ознакою цільової культури. Третій принцип – перене-
сення ознаки. При цьому можливе пояснення перенесеної ознаки, наприклад, «коштовний 
камінь аметист» [4, р. 45]. 

Такі перетворення необхідні, оскільки дають змогу досягти того, що Ю. Найда нази-
ває «динамічною еквівалентністю», для досягнення якої перекладач повинен орієнтувати-
ся не так на формальні особливості оригіналу, як на реакцію реципієнта перекладу, дома-
гаючись максимальної зрозумілості та природнього перекладу, дотримання всіх норм мо-
ви, якою здійснюється переклад [5, p. 77; 2, с. 23]. 

Метою нашої статті є обґрунтування можливості і необхідності лінгвокультурологіч-
ного підходу до перекладу та виявлення культуральних закономірностей у мовній структу-
рі дійсності. 

Мета визначає завдання дослідження: визначити лінгвокультурологічні особливості 
організації інформації у мові; вивчити лінгвокультурологічні можливості різних мовних 
угруповань; дослідити вплив культури на переклад. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для аналізу матеріалу використовуємо фреймову методику, яка дає змогу наочно 
простежити механізм побудови висловлювання із певними культуральними ознаками. За-
значимо, що активацією фрейма визнається вживання будь-якої ознаки, оскільки це є час-
тиною фрейма, який характеризує вислів у цілому. Особливості вживання тієї чи іншої 
одиниці характеризують висловлювання загалом. 

У нашій статті зосередимо увагу на культуральній специфіці способів представлення 
часу в англо-українському перекладі. 

Ознаки, що демонструють способи представлення часу, мають позамовну інтерпре-
тацію. Це явища, які пов'язані із фоновими знаннями і які залежать від знань перекладача. 
Вони і мають безпосередньо культуральний характер. 

Активація узагальнювального фрейма спостерігається в англійській мові при структу-
руванні знання про час: He loved the big out-of-season fruits, yellow peaches and oranges, 
that glowed in their green boxes [7, p. 81–82]. У цьому висловлюванні часова ознака out-of-
season не конкретна стосовно до певної пори року, час року описується невизначено. 

У наступному висловлюванні ознака tea належить до розряду часових, оскільки вона 
вказує на час п'ятигодинного чаю, і для представника англійської культури інша експліка-
ція не потрібна: Bob and Eva Storr came to tea the next day [5, p. 41]. У перекладі українсь-
кою мовою спостерігається часовий уточнювальний фрейм. Крім того, у другому українсь-
кому виразі спостерігається культурно-прагматична адаптація: перекладач визначає, що 
час чаю – це час після обіду: Йому подобалося бачити взимку величезні стиглі фрукти, 
жовті персики й апельсини, які ласо лисніли на зелених лотках [2, с. 65]; На другий день 
під час післяобіднього чаю з'явилися Боб і Єва Стор (Переклад наш. – Т. О.). 

Останній приклад характерний тим, що він значно адаптований для сприйняття укра-
їнокультурним реципієнтом, оскільки час обіду в українській культурі – це час середини 
дня, тоді як в англійській культурі обід відбувається у вечірній час. Знання цього відно-
ситься до галузі фонових знань. Якщо таке знання відсутнє у реципієнта перекладу, то це 
знання слід йому надати або компенсувати іншою інформацією [3, р. 43]: A day or two later 
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Mrs Strickland sent me round a note asking if I could go and see her that evening after dinner 
[8, p. 48] / День або два потому місіс Стрікленд прислала мені записку, в якій питала, чи не 
можу я зайти до неї ввечері [1, с. 31]; Late that afternoon Hagen received a call from the 
producer's secretary that a car would pick him up within the hour to take him out to Mr Woltz's 
country home for dinner [7, p. 58] / Ближче до вечора Хейгену зателефонувала секретарка і 
сказала, що приблизно через годину за ним заїде машина і відвезе його до Вольца за міс-
то, обідати [2, с. 46]. 

Зазвичай використання тимчасового уточнювального фрейма в українській мові су-
проводжується культурно-прагматичною адаптацією, що наближає англокультурні часові 
маркери до маркерів української культури. Це стосується не тільки таких ознак, як dinner, а 
й lunch («сніданок»), хоча lunch за часом ближче до українського «обіду», ніж «сніданку» 
(тим більше, що breakfast – сніданок як такий також має місце в англійській культурі: He 
ordered breakfast and newspapers to be sent up to his room ... [7, p. 53] / Він замовив собі в 
номер сніданок і свіжі газети ... [2, с.42]; You are staying to dinner, aren't you, Rudolph [9, p. 
206] / Ти ж залишишся повечеряти, Рудольф, чи не так? [4, с.129]; If you'll excuse me a 
moment, I'll go and change for dinner [9, p. 213] / Якщо ти не заперечуєш, я на хвилину під-
німуся переодягнутися до вечері [4, с. 134]; After lunch they were both overwhelmed by the 
sudden flatness that comes over American travellers in quiet foreign places [6, p. 43] / Після 
сніданку на обох раптом напала туга, яка часто долає американців у тихих куточках Євро-
пи [3, с. 15]; We were sitting in the dining-room having lunch [5, p. 31] / Ми сиділи в їдальні і 
снідали (Переклад наш. – Т. О.); She gives luncheon-parties [8, p. 32] / Вона пригощає гос-
тей сніданками [1, с. 14]. 

Культурно-прагматична адаптація спостерігається також при описі часу дня, оскільки 
способи представлення знання про час у різних культурах можуть бути різними: The 
appointment would be at ten AM [7, p. 54] / Зустріч відбудеться о десятій ранку [4, с. 42]; But 
the ten AM appointment was a bad sign [7, p. 54] / А ось те, що зустріч призначена на десяту 
ранку, погана ознака [2, с. 43]. 

В обох мовах активується часовий уточнювальний фрейм, однак в англійській мові 
його термінал заповнений латиноосновним часовим покажчиком, а в українській – вказів-
кою на частини доби. Латинізація опису часової ознаки може бути пояснена традиційно 
сильним впливом латини в західній культурі [1, с. 182]. Ймовірно, це пов'язано з тим, що 
офіційною мовою деяких світових релігій, що мають значний вплив у Західному світі, є ла-
тинська. А культові установи ще в Середні віки слугувалили центрами освіти в Європі. То-
му деякі поняття і способи їх подання, що виникли в той час, виявилися досить життєздат-
ними і збереглися до наших днів. Це стосується не тільки часових ознак, але й ознак інших 
галузей культури, наприклад, освіти (PhD), медицини (М.D.) [див.: 7]. 

Крім того, англійська культура досить прихильно ставиться до іншомовних вкраплень 
у своїх текстах. Ці іншомовні вкраплення виявляються культурними маркерами, які сигна-
лізують про культурну належність подій, описуваних у творі. Наприклад, якщо в тексті є 
французькомовні лексичні одиниці, то це вказує на франко-культурну належність опису-
ваних подій. Наведені нижче приклади даємо без їх перекладу українською мовою, оскіль-
ки наводимо їх для ілюстрації положення про те, що саме в англійському тексті іншомовні 
одиниці часто даються мовою оригіналу, тобто без перекладу їх англійською мовою: 'Аu 
revoir, chere Madame. You will get a bus at the Avenue de Neuillv' [8, p. 188]; Presently Nicky 
wandered over to where they were playing trente et quarante [8, p. 208]. 

Латиноосновні часові покажчики не є інокультурними (стосовно до англійської куль-
тури) маркерами. Вони властиві англійській культурі і служать маркерами саме англійської 
культури. 

Узагальнювальний фрейм, який лежить в основі англійських висловлювань, що опи-
сують час, характеризує деяку невизначеність часових ознак. Переклад українською мову 
супроводжується не тільки культурно-прагматичною адаптацією, але і зміною змісту ви-
словлювання, оскільки деякі часові ознаки, які характерні в англійській культурі і мові, не-
однозначно описують частину доби, наприклад: 'I've got two tickets for the ballet on Saturday 
night. I wondered if you'd care to see it.' 'Saturday night?' 'I mean evening.' I said, cursing 
myself [5, p. 70] / – Я взяв два квитки на суботній балет, може ви хочете піти? – На субо-
тній балет? – Я хотів сказати: на балет в суботу ввечері, – сказав я, подумки проклинаючи 
себе (Переклад наш. – Т. О.). 
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Узагальнювальний часовий фрейм може призвести до того, що англійський вислів 
неправильно тлумачиться перекладачем, і, як результат, це веде до некоректного з куль-
турологічної позиції перекладу: Tom is going tonight [7, p. 43] / Сьогодні вночі туди вилітає 
Том [2, с. 35]. 

Tonight означає як «сьогодні ввечері», так і «сьогодні вночі». Перекладач вибирає ва-
ріант «сьогодні вночі», хоча це неможливо, оскільки в США (саме там відбуваються події, 
описувані в романі «Хрещений батько») авіарейси на внутрішніх лініях вночі не відбува-
ються. 

Іноді інокультурні маркери не зазнають культурно-прагматичної адаптації при перек-
ладі висловлювання українською мовою. Це пояснюється, очевидно, прагненням перек-
ладача зберегти англо-культурний колорит, тим більше що деякі англокультурні маркери 
широко використовуються в українській культурі: I'm trying to take June on a platonic 
weekend [5, p. 72] / Я от все намагаюся вмовити Джун провести зі мною платонічний уїк-
енд (Переклад наш. – Т. О.). 

У наведених прикладах активується узагальнювальний часовий фрейм. Активація 
часового уточнювального фрейма вела б до «розгортання» ознаки «уїк-енд» на складники 
– субота і неділя. Однак цього не відбувається, оскільки термін «уїк-енд» широко вжива-
ється і в українській культурі. 

Часові ознаки в англійській мові можуть бути представлені зазначенням певної істо-
ричної особи, яка в англійській культурі є загальновизнаним представником тієї чи іншої 
епохи, або та чи інша історична епоха асоціюється у свідомості представників англійської 
культури саме з цією особистістю. Зрозуміло, що далеко не всі історичні діячі англійської 
культури відомі українському реципієнту. Тому при перекладі зазвичай ігнорується вказів-
ка на діяча, його ім'я ніби маскується загальним описом часу, в який він жив. У таких ви-
падках в англійських висловлюваннях спостерігається персонально-часовий фрейм, а в 
перекладних українських висловлюваннях – уточнювально-часовий. Ми називаємо його 
уточнювально-часовим, оскільки його використання дає можливість уточнити для україн-
ського реципієнта той час, який розуміємо в англійському вислові при описі часу за посе-
редництвом вказівки на особу-діяча тієї епохи: The name of the street was Hangman's Lane; 
probably, I thought, a hangman had actually lived there, an interesting bloody-handed 
Elizabethan hangman, not a seedy little bore in a bowler hat [5, p. 38-39] / Вулиця ця назива-
лася Провулок Ката, і я подумав, що, ймовірно, колись там і справді жив кат, справжній 
середньовічний кат – колоритна фігура із закривавленими руками, яка не має ні най-
меншої схожості з непоказним чоловічком у казанку (Переклад наш. – Т. О.). 

Іноді персоналізація часової ознаки вказує, що мовець має на увазі не якусь певну 
епоху, а щось старе, що давно вийшло з ужитку. Це експлікується у перекладі: You're not 
going to be jealous and possessive and Victorian, are you? [5, p. 45] / Ти ж не захочеш бути 
старомодно-ревнивим, виявляти власницькі інстинкти? (Переклад наш. – Т. О.). 

Імена історичних осіб і громадських діячів часто функціонують у двох якостях: як вла-
сне ім'я і як дескриптор [6, p. 40]. У цьому полягає їх цінність для перекладу, оскільки в пе-
рекладі не завжди виявляється можливим зберегти «власність» імені, однак дескриптив-
ність зазвичай зберігається (Elizabethan – середньовічний, Victorian – старомодний). 

Персонально-часовий фрейм може активуватися і в українському висловлюванні, од-
нак він поєднується з часовим уточнювальним, що робить висловлювання більш інформа-
тивним для українокультурного реципієнта: The Town Hall was a queer mixture of Gothic and 
Palladian with battlements and turrets and pillars and two stone lions [5, p. 35] / Ратуша вида-
валась досить химерною сумішшю готики і неокласицизму в дусі Палладіо, з зубчастими 
стінами, башточками, колонами і кам'яними левами (Переклад наш. – Т. О.). 

Як англокультурні часові маркери можуть бути невідомі українокультурному реципіє-
нту, так і українокультурні часові маркери виявляються маловідомими представнику анг-
лійської культури. Культуральні неточності в творах англомовних авторів при перекладі 
українською мовою культурально адаптуються, маркери узгоджуються із українською (ро-
сійською) культурно-історичної нормою: The chauffeur, a Russian Czar of the period of Ivan 
the Terrible, was a self-appointed guide [6, p. 44-45] / Шофер, справжній російський боярин 
часів Івана Грозного, добровільно взяв на себе обов'язки гіда [3, с. 17]. 

Припустимо, що Ф. С. Фіцджеральд, з твору якого взято приклад, не зовсім уявляв, 
хто такий був Іван Грозний і яка була соціальна ієрархія середньовічної Русі. Перекладач 
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виправляє допущену письменником некоректність, розставляючи культурні маркери «боя-
рин», «Іван Грозний» на свої місця. 

На підставі наведеного вище англомовного висловлювання можна припустити, що 
при його написанні Ф. С.Фіцджеральд перебував під впливом стереотипів своєї культури, 
в якій монарх носить назву king або queen («король», «королева»). У російській культурі 
найвищим титулом є «цар», «цариця», порівн.: 'Hello, queen of my heart, 'I said, taking a cup 
of tea’ [5, p. 72] / «Привіт вам, царице мого серця», – сказав я, беручи собі чашку чаю (Пе-
реклад наш. – Т. О.). 

Усвідомлюючи, що czar – це щось дуже російське і високе, Ф. С. Фіцджеральд, мож-
ливо, припускав, що це щось наближене до монарха, але не сам монарх, тобто в його ро-
зумінні, czar на ієрархічній драбині знаходиться нижче, ніж king. Коригування подібних ку-
льтуральних невідповідностей знаходиться повністю у владі перекладача. 

Крім того, наведений англійський приклад цікавий в тому значенні, що в ньому вико-
ристовується ім'я Івана Грозного в перекладі англійською мовою Ivan the Terrible. Імена 
зазвичай зберігаються в транскрипції мови тієї культури, до якої ці імена належать. Це ро-
биться для того, щоб уникнути непорозумінь у міжмовній комунікації. Однак деякі з них все 
ж перекладаються, передусім для забезпечення розуміння їх реципієнтом [6, p. 41], тим 
більше, коли йдеться про переклад додатків, як у випадку з Іваном Грозним – Ivan the 
Terrible. 

ВИСНОВКИ 

Загалом проблема, як особа використовується для вказівки часу, або проблема пер-
соналізації часових ознак, є дуже цікавою і складною. Переважання одних персонально-
часових асоціацій над іншими, розвиток цих асоціацій пов'язані з екстралінгвістичними 
умовами. При цьому велике значення має інтелектуальний рівень як автора тексту, що ви-
користовує імена як маркери епохи, так і особистості перекладача. Це питання залиша-
ється актуальним і потребує подальших досліджень. 
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ABSTRACT 

В статье рассматривается морфемно-слоговая корреляция слов различных частей 
речи в современном русском языке. Используя результаты экспериментальных исследо-
ваний, автор делает вывод о зависимости морфемно-слоговой корреляции от частереч-
ной соотнесенности слова.  

Ключевые слова: морфема, слог, морфемно-слоговая корреляция, частеречное 
ограничение, корень, суффикс, морфологизация, семасиологизация. 

 
У статті розглянуто морфемно-складова кореляція слів різних частин мови у сучасній 

російській мові. Використовуючи наслідки експериментальних досліджень, авторка 
пов’язує морфемно-складову кореляцію з частиномовним обмежуванням.  

Ключові слова: морфема, склад, морфемно-складова кореляція, частиномовні об-
межування, корень, суфікс, морфологізація, семасіологізація. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема морфемно-слоговой корреляции в русском слове привлекала внимание 
многих грамматистов. Связано это с тем, что с одной стороны, внутри слова слоговые и 
морфемные границы не совпадают, соответственно на стыках морфем слоговые границы 
совмещены (Герценберг, С.72).  

В рамках данной проблемы хотелось выяснить, можно ли считать морфемно-
слоговую корреляцию фактором частеречного ограничения.  

В русском языке, в отличие от слоговых языков, слог не является носителем даже 
элемент значения и воспринимается на первый взгляд как чисто акустико-
артикуляционная единица. И.А. Бодуэн де Куртене, опираясь на  теорию морфологизации 
и семасиологизации фонетических элементов, открыл, что совпадение или несовпадение 
морфологических единиц с фонетическими единицами второй степени – слогами, прина-
длежит не к чисто фонетической сфере, а становится по необходимости морфологичес-
кой чертой, при условии повторения  в целом ряде слов  (Бодуэн де Куртене: 163-175). 
Другими словами, слоги,  образуя ритмическую структура слова, а через него каждого 
конкретного языка являются не только фонетическим, но и морфологическим элементом. 
Отсюда, можно предположить о взаимовлиянии слоговых и морфемных границ слова.  

Слог - универсальное фонетическое явление. Его определяют  и как фонетико-
фонологическую единицу, занимающую промежуточное положение между звуком и рече-
вым тактом. (Лингвистический: 470), и как отрезок речи, заключенный  между двумя ми-
нимальным растворами, характеризующийся увеличением звучности и являющийся есте-
ственной единицей сегментации речевого потока (Ахманова: 427), как минимальный от-
резок фонетического континуума, простейшую, наименьшую артикуляторную единицу, 
звук или несколько звуков, произносимых одним толчком выдыхаемого воздуха (РГ:1, 
22,), как минимальную произносительную единица, которая артикуляционно не может 
быть дальше разложима (Матусевич: 166) и т. д.  Подытоживая все сказанное можно 
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утверждать, слог служит определённым организатором ритма слова, этому в значитель-
ной степени способствует повторяемость слогов в составе слова (Касевич: 44).   

Экспериментальные исследования доказывают, что при определённых аномалиях в 
речевом поведении организация слогового контура слова сохраняется (Виноградов). Сло-
говой контур, как наиболее общая фонологическая характеристика, поступает в виде про-
граммы в речевой аппарат, потом вводится  информация о порядке следования слогов и 
их качестве. Так как слог – минимальная произносительная величина, единицу меньшую, 
чем слог, человек произнести не может, для слога  существует  определённый алгоритм. 
В слоге сливаются сначала артикуляционные – при порождении, а затем акустические – 
при восприятии характеристики согласного и гласного. То, что слог программируется, по-
дтверждается тем фактом, что если из речевого потока изъять гласный, то по остаткам 
артикуляционных работ, которые накладываются на согласный, аудиторы свободно восс-
танавливают согласный.  

Впервые  в русском языкознании упоминание о слоге находим у В.К. Тредиаковского 
в работе «Разговор между Чужестранным человеком и Российским об ортографии ста-
ринной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи» (Тредиаковский: 316). В этой 
работе  задолго до  И.А. Бодуэна де Куртенэ, создано первое «фонетическое» описание. 
Сегодня мы можем относиться к этой работе скептически, что ни умаляет достоинств ис-
следования. Автором были «разведены» понятия буква и звук. Что стало революционным 
для того времени. Ведь все предыдущие грамматики отождествляли звук и букву. Следу-
ющим шагом  стало описание слога  и разработка и обоснование правил русского слого-
деления. Хотя при этом слоги по-прежнему считались частями слова. В работах 
В.К.Тредиаковского, М.В. Ломоносова  (Ломоносов:394), И. Рижского (Рижский: 50), И. Ор-
натовского (Орнатовский: 36) содержатся  положения, что слова делятся на части, распа-
даются на отдельные слоги, из которых могут быть составлены слова.  В. Белинский сло-
гами называет части слова, слоги, которые в свою очередь распадаются на: корень, прис-
тавку и «окончательную форму, при чем корень - первоначальный слог, из которого стро-
ится слово; приставка - другой слог соединенный с ним (Белинский:42). 

 Так продолжалось вплоть до появления работ И.А. Бодуэна де Куртенэ. Он выделил 
и описал слог в трех аспектах фонетики:  

 в функционально-лингвистическом – это фонологическая единица второй 
степени, в отличие от фонемы. (Бодуэн де Куртенэ :165);  

 в артикуляционном – с точки зрения произношения – это комплекс произно-
сительных работ, исполняемых во время одного выдыхания; 

 в акустическом – по слуховому восприятию – это комплекс этих впечатлений, 
объединенных общим впечатлением от одного дыхания (Бодуэн де Курте-
нэ:252).  

 Всплеск интереса к морфемно-слоговой корреляции произошел в 80-х годах прош-
лого века, в связи с новыми открытиями в области экспериментальной фонетики и мор-
фонологии. Была выдвинута гипотеза о том, что соотношения слоговых и морфемных 
структур в слове  зависит от вида морфемы.   При исследованиях было обнаружено, что 
фонетическая структура  корня и аффиксов различна [ работы Зубковой Л.Г.].Объяснить 
это именно тем, что гласные и согласные выполняют не только различные в смыслообра-
зовании, но и  играют разную роль в передаче как лексического, так и грамматического 
значения слова.  Вещественное лексическое значение передается согласными, потому 
что  именно консонантная структура является хранителем смысловых позиций [согласные 
можно считать смыслоопознавателями].   Гласные  же   дифференцируют  омонимичные 
консонансные структуры и   передают, часто наряду с согласными, грамматическое зна-
чение. Такое «разграничение» роли гласных и согласных в слове связано с тем, что на 
распределение гласных, сравнительно с согласными, накладываются более сильные ста-
тистические ограничения, характер которых связан с артикуляционной базой гласных  
(Зубкова 1990).  

Различно  также и соотношение длины слога и морфемы в словах разных частей ре-
чи. Так русский корень в среднем состоит из 1,2 слогов, при чем, корень  в словах самос-
тоятельных частей речи [кроме местоимений] – 1,28 слогов;  в словах служебных частей 
речи - 0,9 слога, собственно-знаменательных - 1,4 слога, местоименных – 0,7 слога, 
именных 1,5 слога; глагольных- 1,1слога. (Попова).  Комментируя данные о глагольных 
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корнях, следует отметить, что глагол сам по себе и силу большей синтетичности может 
быть длиннее имени.  В глаголах также «ощутительна борьба с моносиллабизмом слова. 
Односложный тип слова [обычный в системе имен и местоимений и пополняемый «сок-
ращенными существительными»] непродуктивен в строе глагола» (Виноградов 1972:335).   

Таким образом, различие в длине корня зависит от функционально-семантических 
различий. Глагол, как более грамматичный, сближается с местоимениями и служебными 
словами. «В русском языке меньшая длина глагольного корня в сравнении с именным - 
следствие не столько синтетичности глагола, сколько его грамматичности.» (Зубкова 
1990:171) 

Объем и фонетическая структура морфемы зависят от типа и характера граммати-
ческой структуры всего языка,   частеречной принадлежности слова. Агглютинация и ана-
литизм способствуют совпадению морфемных и слоговых границ. Фузия и синтетизм, со-
ответственно, нет. Исходя из максимальной взаимосвязности и слитности компонентов 
слога,  Л.Г.Зубкова считает, что переразложение слогов на стыке морфем, вхождение в 
один слог фонем, относящихся к разным морфемам,  проявлением фузии безотноситель-
но к тому  происходят при этом морфонологические чередования, связываемые  обычно с 
фузией или нет (Зубкова.  1984: 74).  

В русском языке агглютинация и фузия сосуществуют в разных частях речи. В сис-
теме русского глагола флективный строй осложнен агглютинативным построением отде-
льных  форм (Виноградов,1986: 350). В глаголе служебные морфемы получают большую 
нагрузку, чем в имени, за глагольными аффиксами закреплено обычно больше значений, 
чем за именными. Все это опровергает теорию, согласно которой  «специфика морфем-
ного строения слова в каждом данном языке обычно не зависит от принадлежности слова 
к определенному лексико-грамматическому разряду» (Ярцева:114).  

Несмотря на то, что в настоящее время фонетические различия между классами 
слов исследовано явно недостаточно, установлено, что расхождения в морфонологичес-
кой структуре имени и глагола связаны с наличием/отсутствием морфонологических че-
редований, их типов, числа и длины альтернационных рядов и др. При словоизменении 
субстантивный корень меньше подвержен алломорфному варьированию, нежели глаго-
льный. Существительные уступают глаголам по числу и длине альтернационных рядов, 
по степени фонологических различий между альтернантами (Зубкова:172).  

Исходя из всего сказанного выше, мы приходим к выводу, что морфемно-слоговая 
корреляция в русском языке прямо зависит от принадлежности слова к той или иной час-
ти речи.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the theoretical elaboration of the Proto-Slavic dialectisms problem 
in Slavonic languages, to the definition of their principle territorial, lexico-semantic and word-
building characteristics.  

Key-words: Proto-Slavic dialectism, deverbative word, semantic transformations, models 
of semantic word-formations, structural-genetic types, isoglosses, dialectal differentiation of pro-
to-language.  

 
Статтю присвячено теоретичному опрацюванню проблем праслов’янських діалекти-

змів у слов’янських мовах, визначенню їхніх принципових територіальних, лексико-
семантичних та словотвірних особливостей.  

Ключові слова: праслов’янський діалектизм, девербатив, семантичні трансформа-
ції, семантико-словотвірні моделі, структурно-генетичні типи, ізоглоси, діалектна дифере-
нціація прамови.  

 
Статья посвящена исследованию становления и динамики значений праславянских 

диалектизмов отглагольного происхождения в их связях с другими славянскими и несла-
вянскими языками в синхронии и диахронии. 

Ключевые слова: праславянский диалектизм, девербатив, семантические трансфо-
рмации, семантико-словообразовательные модели, структурно-генетические типы, изог-
лоссы, диалектная дифференциация праязыка. 

 

Вивчення міжареальних зв’язків слов’янських мов як невід’ємної частини більш зага-
льної проблеми – проблеми слов’янського етногенезу сполучено з таким об’єктивним за-
трудненням, як відсутність надійної фактографічної бази, яка б стала серйозним аргумен-
том для прамовної реконструкції [3, с. 63]. У цьому зв’язку безцінним джерелом нових ві-
домостей і можливостей  у відтворенні просторово-часової стратифікації праслов’янської 
мови, дослідженні генези і розвитку її лексики й розвитку лексико-семантичних систем 
окремих слов’янських мов вважаємо рефлекси прадавнього словника – праслов’янські ді-
алектизми.  

Статтю присвячено систематизації, типологічній та порівняльно-історичній інтерпре-
тації  фактів розвитку семантики та поширенню праслов’янських рефлексыв у діалектах 
сучасних слов’янських мов. Їхнє вивчення здійснено з урахуванням уваги, яка приділяєть-
ся в лінгвістичній славістиці нашого часу змінам у семантичній структурі слова, їх причи-
нам та локальним характеристикам. Вибір теми зумовлений необхідністю подальшого до-
слідження лексики праслов’янської доби, визначення параметрів й типології класифікацій-
них характеристик семантичних трансформацій у синхронії та діахронії. Діахронічний ас-
пект передбачає аналіз семантичної історії праслов’янських дієслівних основ, при синхро-
нічному розгляді здійснюється зіставлення давніх девербативів з їхніми відповідниками у 
сучасних діалектах слов’янських мов.  

Різні етапи вирішення цих питань переконливо демонструють праці кінця ХІХ – пер-
шої половини ХХ ст. Ф. Міклошича, А. Мейє, А. Брюкнера, Е. Бернекера, А.М. Селищева, 
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Г.А. Ільїнського, Т. Лер-Сплавінського, С. Младенова, З. Клеменсевича, С.П. Обнорського, 
Л.А. Булаховського. У своєму дослідженні сучасних слов’янських мов та діалектів автор 
також базується на положеннях, розвинутих Є. Куриловичем, Ф. Копечним, Ф.П. Філіним, 
С.Б. Бернштейном, О.М. Трубачовим, В’яч.Вс. Івановим, В.М. Топоровим, 
В.В. Мартиновим, О.С. Мельничуком, В.Т. Коломієць,  В.М. Русанівським, А.Є. Супруном, 
О.Б. Ткаченком, В.В. Німчуком, В.Г. Скляренком, Г.П. Півтораком, П.Ю. Гриценком, 
Р.В. Болдирєвим, Т.О. Черниш та ін.  

Історія численних студій з типології семантики засвідчує важливість досліджень, 
пов’язаних з вивченням формування структури певних мов й інтерпретацією процесів мо-
вленнєвої діяльності у функціонально-комунікативних і концептуально-когнітивних аспек-
тах. Подальший розвиток семасіологічної типології певною мірою залежить від урахування 
концептуальних ідей, запропонованих А. Шлейхером, В. Гумбольдтом, О.О. Потебнею, 
Б. Расселом, Л. Вітгенштейном, М.М. Покровським, В.В. Виноградовим, Е. Бенвеністом, 
М.І. Толстим, Б.О. Серебренниковим, Г.А. Уфімцевою, О.С. Кубряковою, В.Г. Гаком, 
Д.М. Шмельовим, Ю.С. Степановим, Ю.Д. Апресяном, О.В. Бондарком, М.П. Кочерганом, 
О.О. Тараненком, Е.В. Кузнецовою, В.М. Манакіним та ін. 

У пропонованій статті етимологічна характеристика слов’янських діалектизмів висвіт-
люється з орієнтацією переважно на праці Ф. Міклошича, Е. Бернекера, Ф. Славського, 
М. Фасмера, В. Георгієва, В. Махека, О.М. Трубачова, О.С. Мельничука, В.В. Мартинова, 
Ж.Ж. Варбот, Ф. Безлая, П. Скока, Х. Шустер-Шевца, Р. Олеша та ін. 

Аналіз праслов’янської діалектної лексики слов’янських мов часто пов’язується з іде-
ологією реконструкції найдавнішої діалектної структури праслов’янської мови. Важливе 
значення тут мають саме лексико-семантичні студії, що розширюють можливості реконст-
рукції лексичного складу діалектів пізньопраслов’янської доби у IV–VI ст. н. е. власне 
у період розпаду праслов’янської спільноти на окремі слов’янські ареали. І тут також од-
ним із шляхів відтворення діалектної структури пізньопраслов’янської мови вважаємо до-
слідження праслов’янських діалектизмів – присутніх у периферійних діалектних зонах 
слов’янських мов рефлексів прамови, що залишили незмінними свої фонетичні, морфоло-
гічні і семантичні характеристики. Проблеми формування і розвитку праслов’янських діа-
лектизмів у загальнославістичному контексті вирішуються М. Фасмером, С.П. Обнорським, 
Ф.П. Філіним, О.М. Трубачовим, О.С. Мельничуком, Л.В. Куркіною, Ж.Ж. Варбот, 
Т.І. Вєндіною, І.П. Петльовою, Р.В. Болдирєвим, В.В. Мартиновим, В.А. Меркуловою та ін. 
[1; 3; 6; 12; 13; 14]. 

Корпус праслов’янських діалектизмів містить значний пласт лексики, семантика якої 
характеризується, зокрема, ускладненою семною структурою, зорієнтованою на віддзер-
калення реальної та ірреальної дійсності з її процесуальними, суб’єктно-об’єктними, прос-
торовими і часовими особливостями. Саме аналіз цієї лексики, з позицій історико-
етимологічної, типологічної та ареальної евристики, сприяє визначенню певних етапів 
еволюції діалектних комплексів у системі праслов’янської мови і участі цих діалектів у фо-
рмуванні окремих слов’янських мов. Цим визначається актуальність цієї праці, яка полягає 
у вивченні семантичних трансформацій слов’янських праоснов, еволюції та поширенню 
найбільш давньої частини діалектної лексики слов’янських мов. 

Основна мета дослідження – встановлення закономірностей семантичних трансфор-
мацій дієслівних основ праслов’янського фонду і виявлення основних моделей форму-
вання діалектних віддієслівних імен прамови; створення типології семантики та розподілу 
праслов’янських діалектизмів, збережених на цей час. У цьому розумінні праця перебуває 
у руслі ідей О.М. Трубачова, В.М. Топорова, Т.І. Вєндіної, Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркіної, 
О.С. Мельничука, Р.В. Болдирєва, що поставили завдання створення лексико-
семантичної типології близькоспоріднених мов, здатної продемонструвати, як близькими 
або досить схожими засобами висловлюється різний зміст. Структурно-генетичний підхід, 
що висуває на перший план семантико-словотвірний і просторовий аспекти дослідження, 
визначає зміст і розуміння завдань нашого дослідження. У загальному вигляді вони зво-
дяться до такого: 1) характеристика семантико-словотвірної структури праслов’янських 
віддієслівних діалектизмів, визначення найбільш типових для них словотвірних моделей; 
2) вироблення критеріїв порівняльного дослідження семантико-словотвірних систем 
слов’янських мов за даними регіональних архаїзмів; 3) встановлення за допомогою цих 
критеріїв спільного та своєрідного у змістовій стороні лексики; 4) визначення основних се-
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мантичних груп твірних праслов’янських основ на позначення різних видів дії; 5) 
з’ясування специфіки діалектизмів за праслов’янськими діалектами через виявлення ізо-
льованих лексем в окремо взятій слов’янській мові; 6) систематизація розподілу вказаних 
діалектизмів у слов’янському мовному просторі як відбитка територіально-діалектних від-
ношень  пізньопраслов’янського періоду. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виявити й описати своєрідність ко-
жної мови в успадкуванні праслов’янської девербативної лексики з урахуванням її семан-
тичної особливості. Такий підхід до праслов’янських рефлексів у мовах даної групи як до 
об’єктів семантичних трансформацій дозволить виявити системні закономірності організа-
ції семантико-словотвірних систем слов’янських мов і визначити спільне та індивідуальне 
в зонах, які відповідають диференціації праслов’янської мови. 

Об’єктом роботи обрано праслов’янські діалектизми віддієслівного походження, 
представлені в різних ареалах слов’янських мов, а також їхні позаслов’янські кореляти. 
Предмет дослідження становлять семантико-словотвірні особливості вузьколокальних 
праслов’янських девербативів, розглянуті в еволюції від праслов’янської доби до цього 
часу, та їхній просторовий розподіл. Вибір зазначеної групи слів зумовлений тим, що вони 
належать до найбільш давніх пластів лексики і є організованою системою зі спільними ви-
токами, закономірностями формування та поширення. 

Матеріалом для дослідження є дані етимологічних, історико-етимологічних, діалекто-
логічних та історичних словників слов’янських мов  

Аналіз лексичної мікросистеми слов’янських мов здійснено за комплексною методи-
кою, що забезпечила виявлення діахронічних та синхронних характеристик, суттєвих для 
ретроспективного вивчення праслов’янських діалектизмів і реконструкції основних типів 
міждіалектних зв’язків на рівні праслов’янської мови.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в роботі вперше розкри-
то закономірності формування праслов’янської діалектної девербативної лексики в семан-
тико-словотвірному та лінгвогеографічному аспектах та встановлено на цій основі типоло-
гію структурно-генетичних характеристик і відношень рефлексів прамови в загальнос-
лов’янському плані; вдосконалено стратегію систематизації та зіставлення пра-
слов’янських девербативів; принципово по-новому поєднано семантико-словотвірний і ло-
калізаційний підходи в побудові семантико-словотвірних моделей розвитку дієслівних 
праоснов на осі праслов’янська мова − давні слов’янські мови − сучасні слов’янські мови; 
одержано нові відомості про участь діалектної лексики у процесах концептуалізації навко-
лишньої дійсності. 

У процесі відбору праслов’янських діалектизмів слов’янських мов дослідники керу-
ються певними ознаками територіального, лексико-семантичного та морфологічного хара-
ктеру, притаманними праслов’янській лексиці [9, с. 10–11].  

На основі методики компонентного аналізу встановлено, що система праслов’янських 
дієслів конкретної дії, яка продукувала у праслов’янській мові девербативи діалектного 
характеру, являє собою сукупність семантичних груп, поєднаних інтегральною семою ‘дія’ 
та розрізняються компонентами значень ‘характер дії’, ‘місце дії’, ‘спосіб дії’ і под. Таких 
груп виявлено чотири: 1) "вплив" (підгрупи "ушкодження", "деформація", "передавання, 
"присвоєння"); 2) "переміщення" (підгрупи "самостійне переміщення" і "несамостійне пе-
реміщення"); 3) "стан"; 4) "звучання". Дослідження напрямів семантичної еволюції пра-
слов’янських дієслівних основ здійснено за цими семантичними групами шляхом встанов-
лення моделей семантичних змін у їхній структурі.  

Праслов’янські дієслівні основи, що містять інтегральні (‘дія’, ‘рух’) і диференційні 
(‘спосіб’, ‘місце’) компоненти, на певному етапі, у процесі афіксації, підлягали специфічним 
перетворенням, завдяки чому набули субстантивних та атрибутивних рис. Як базові фор-
манти, що брали участь у створенні віддієслівних імен, притаманних праслов’янським діа-
лектам, виступали переважно суфікси (зокрема і так звані нульові). 

Ураховуючи, що когнітивна модель, яка роз’яснює семантику дієслова, будується як 
аналог певного виду діяльності – біологічного, фізіологічного, фізичного – з повною рекон-
струкцією основних компонентів цієї діяльності,  компонентами його структури є: 1) ядер-
ний елемент – сама діяльність (вид дії); 2) той, хто здійснює дію або є джерелом цієї дії 
(суб’єкт дії); 3) її інструмент (засіб дії); 4) предмет, на який вона спрямована (об’єкт дії); 5) 
мета дії. Ця модель відбиває також темпоральну локалізацію (час дії) та просторові пара-
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метри (місце дії). Дескрипція, оцінка та квантифікація дії є більш віддаленими від семан-
тичного ядра дієслова елементами [6, с. 88]. Основний механізм семантико-словотвірної 
деривації девербативних імен – зміна актуалізації, тобто ваги одного із цих компонентів. У 
цьому полягає зміст визначення семантичних трансформацій дієслівних праоснов, що є 
здатними у процесі найменування відтворювати більш складні й розгорнуті структури в 
нашій свідомості. 

Протягом роботи встановлено загальні моделі таких семантичних змін, які надають 
слову нових значень та виявляють семантичне співвідношення між вихідним та похідним 
від нього словом. Наприклад, відомо, що основа дієслова праслов. *bъgati стала базою 
для утворення за допомогою суфікса -dlo іменника праслов. *bъgadlo "колода для виги-
нання полозів", яке мотивувало утворення із суфіксом -ьna праслов. *bъgadlьna (цей 
останній праслов’янський дериват виявлено в українській мові як бгáльня "дві вбиті в зем-
лю колоди для вигинання полозів") [15 ІІІ, с. 115; 4 І, с. 35]. Обидва девербативи праслов. 
*bъgadlo та праслов. *bъgadlьna демонструють тип семантичної зміни значення дієслівної 
від "дія" до "знаряддя дії". 

Для встановлення особливостей діалектизмів, витоки яких сягають праслов’янської 
доби, визначено такі генетичні, лексико-семантичні та морфолого-словотвірні параметри:  
1) семантичні групи, до яких належать мотивуючі дієслова, та напрямки значеннєвих змін, 
що зумовили появу віддієслівних імен; 2) лексична реалізація словотвірних значень (осо-
би, предметності, місця та ін.); 3) семантична орієнтація афіксів при утворенні імен; 
4) активність тих чи інших семантичних моделей утворення девербативної лексики; 
5) територіальна дистрибуція праслов’янських діалектизмів. 

Дієслово праслов. *kovati зумовило утворення іменників із суфіксом -z(ь)nь 
на позначення об’єкта дії  праслов. *kъznь та *kuznь, пов’язаних відношеннями послідов-
ності з праслов. *kyznь. Його відбиток зустрічаємо у старослов. кызнь, жін. р. "підступність, 
підступи, обман" (Македонія – Богемія). Цей варіант належить північно-східним болгарсь-
ким, південно-західним македонським та новгородським пам’яткам старослов’янської мо-
ви. Розвиток значення основи мотивуючого дієслова праслов. *kovati відбувся у напрямку 
"бити"  "ударами молота надавати форму (металу)"  "створювати що-небудь"  чинити 

підступи"  "підступи" [15 XIII, с. 285; 5 ІІІ, с. 126; 20 XVI, с. 96].  

Сепаратні ізоглоси реліктової лексики в старослов’янській мові перетинають півден-
нослов’янський та східнослов’янський мовні простори. Найбільш певно виражено схожість 
утворень у болгарських діалектах південнослов’янського ареалу та в новгородських 
пам’ятках − східнослов’янського. Їм притаманна однорідність засобів утворення, адже тут 
виявлено переважно суб’єктні назви від дієслів ушкодження, стану та положення у прос-
торі.  

Праслов. *plъtva, що утворено із суфіксом -tva від основи дієслова праслов. *plъ-, ус-
падкувало від семантичної структури вихідного дієслова компонент суб’єкта дії. У цьому ж 
семантичному складі зустрічаємо це слово в хорв. putva (ікавськ., турськ.) "той, хто плете 
мереживо" (Турська Хорватія) [21 ІІІ, с. 89; 19, с. 811]. Словен. skâlba (Лашче, Рибніца), 
жін. р., "видовбане в скелі заглиблення, куди набирається вода" (бєлокран., доленськ., за-
хідн. штайєр., півд.), а також škаlba та škajba "тс." (бєлокран.) виводиться з праслов. 
*skаlba "розщеплення", похідного від дієслова праслов. *skаliti "розщеплювати" [16 III, 
с. 241].  

Поширенням серед діалектів чеської і словацької мов відрізняються континуанти 
праслов. *kъla, похідного від дієслівної основи девербатива праслов. *kъl-: чеськ. kla, жін. 
р. "кінець, кінчик, хвіст", словацьк. діал. kla жін. р. "паросток" (бардейов.) [17 І, с. 686; 15 
ХІІІ, с. 177]. Помітно, що на сучасному рівні значеннєві відмінності полягають у модифіка-
ціях назви гострого предмета. 

Чесько-нижньолужицьку ізоглосу склали континуанти праслов. *tonъ, що являє собою 
перфектну дієприкметникову форму дієслова праслов. *t ti: чеськ. ston "колода", нижньо-
луж. ton "колода", toń "вирубка, лісосіка", doń "сільська дорога; вигін для худоби", "вирубка, 
лісосіка; невтоптана дорога", doń "назва одного з каналів р. Шпреє" (шпреєвальддіалект) 
[18 II, с. 762; 21 ІІІ, с. 478] – назви об’єкта дії. Спільним для цих назв уважаємо те, що поз-
начувані об’єкти піддалися деструкції, а відрізняє їх коливання на межі "об’єкт дії − місце 
дії". 
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Семантичні трансформації у структурі дієслова деструкції праслов. *lomiti полягають, 
зокрема, в деактуалізації елемента значення "дія" і актуалізації домінуючої ролі компонен-
та "об’єкт дії". Результатом таких змін стало утворення девербатива праслов. *lomь, який 
зберігся у російській мові у вигляді діал. ломь "хмиз, суччя у лісі", "місце в лісі, завалене 
сухими деревами, суччям" (новг., волог., костр., середньоурал., томськ.), "скупчення ба-
лок, стовбурів дерев на воді, що іноді перегороджує річку" (сер.-урал.), "щось зламане, 
переламане" (нижньогор.), "манаття, старий мотлох" (новг.), ломь "бурелом" (костр.), ломь 
"бурелом" [11 XVII, с. 125–126].  

Лінгвогеографічна характеристика більшості розглянутих випадків утворення і поши-
рення праслов’янських девербативів свідчить про такий діалектний стан пізньопрас-
лов’янської мови, коли протозахіднослов’янська група діалектів, зокрема на серболужиць-
кій, словацькій і польській територіях, стала центром виходу міграційних потоків пра-
слов’ян. На користь північних та західних західнослов’янських мовних утворень як старто-
вих для племен, що прямували на південь і схід, свідчить ряд відповідників пра-
слов’янських архаїзмів у балтійських (латиській, литовській) та кельтських (ірландська, 
галльська) мовах. Підтвердженням цієї гіпотези виступають давні мови (старослов’янська, 
сербсько- та русько-церковнослов’янська, давньоболгарська й давньосербська, а також 
давньоруська), адже прадавня віддієслівна лексика в їхньому складі також знайшла відби-
тки поза межами слов’янського світу. Отже, є підстави вважати сфери поширення пра-
слов’янських діалектизмів південного та східного ареалів периферією вказаних перемі-
щень і більш пізніми зонами слов’янської експансії. 

На наш погляд, залучення даних семантико-словотвірної типології праслов’янської 
діалектної лексики може внести суттєві поправки не лише у вирішення проблеми ступеня 
спорідненості окремих слов’янських мов, шляхів і етапів їх вичленовування з первинної 
мовної єдності, напрямків міграції праслов’янських етносів, але й допоможе скласти уяв-
лення про особливості представлення у їхній мовній свідомості навколишніх реалій. 

У процесі дослідження відкрилися нові, такі, що потребують подальшого опрацюван-
ня, питання, до яких передусім належить проблема закономірностей  еволюції семантич-
ного словотворення. Також до теоретично і практично значущих слід віднести можливість 
використання принципів встановлення і методики дослідження праслов’янських діалекти-
змів. Перспективним є і подальше дослідження шляхів формування й розподілу рефлексів 
прамови як відбитків інформації про бачення та відбиття слов’янами у мові навколишньо-
го світу.   
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ABSTRACT 

The article deals with features of the appellatives’ use in social networks. The research is 
based on Ukrainian-language Internet-discourse. The author tries to analyze the phenomena of 
the appellation through the light of its main and specific features. The article suggests the 
lexico-semantic typology of appellatives.  
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У статті розглядаються особливості використання апелятивів у соціальній мережі 

“ВКонтакте”. Дослідження проводиться на матеріалі сучасного україномовного Інтернет-
дискурсу. Автор здійснює спробу аналізу основних та специфічних рис використання звер-
тань у процесі віртуального спілкування. У статті пропонується до розгляду лексико-
семантична типологія апелятивів. 

Ключові слова: Інтернет-дискурс, апелятив, кличний відмінок, соціальна мережа, 
демінутив. 

 
В статье рассматриваются особенности употребления апеллятивов в социальной се-

ти “ВКонтакте”. Исследование проводится на материале современного украиноязычного 
Интернет-дискурса. Автор осуществляет попытку анализа основных и специфических 
черт использования обращений в процессе виртуального общения. В статье предлагает-
ся к рассмотрению лексико-семантическая типология апеллятивов. 

Ключевые слова: Интернет-дискурс, аппеллятив, звательный падеж, социальная 
сеть, деминутив. 

 
В останнє десятиліття зазнало активного розвитку особливе середовище мовної ко-

мунікації – Інтернет, що стало абсолютно новим явищем для лінгвістики. В силу своєї но-
визни, значної кількості матеріалу та його якісного розмаїття, Інтернет стає об’єктом дос-
ліджень у різних напрямах мовознавчої науки.  

Учені все частіше говорять про виникнення “нової, мережевої, форми мови” [11]; де-
які науковці цю нову мову називають третьою формою мовлення поряд з усною й писем-
ною, що засвідчує появу віртуальної мовної особистості [13]. Для позначення цієї форми 
мови в англомовній науковій парадигмі використовують терміни е-language, netlingo, e-talk, 
geekspeak, netspeak, weblish [12, c. 165]. 

Метою цієї статті є встановлення особливостей використання апелятивів у соціаль-
них мережах на матеріалі Інтернет-дискурсу. І хоча мова Інтернету не є природним мов-
ленням у повному розумінні цього поняття, все ж у мережі спонтанна розмовна усна мова 
неминуче повинна бути зафіксована в письмовій (а точніше, у друкованій) формі, яка є, по 
суті, її письмовою розшифровкою. Отже, всі мовні та мовленнєві помилки також фіксують-
ся на письмі. Формула “особистість = текст”, або “особистість = мова”, стає в Інтернеті ак-
сіомою, віртуальна особистість реалізує свій певний стиль життя в стилі вживання мови. 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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Для характеристики явища апелятива в сучасному українському віртуальному мов-
ленні було використано метод суцільного відбору з коментарів соціальної мережі “ВКонта-
кте”. Було дібрано понад 300 мікроконтекстів з апелятивами. 

Дослідження інтернет-дискурсу в лінгвістичному аспекті лише розпочато (належить 
додати, що багатьом таким працям властивий міждисциплінарний характер). Для лінгвіс-
тів Інтернет – особливе комунікативне середовище, у якому успішно співіснують усний і 
писемний варіанти мови з різною жанрово-стилістичною спрямованістю. Мовним особли-
востям комунікації в Інтернеті присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних дослід-
ників. З погляду філологічного, завдяки децентралізованості Інтернету, відсутності цензу-
ри, можливості висловити свою думку на безмежну аудиторію Інтернет здобуває характе-
ристику поля найменшої текстуальної уніфікації та найбільшого словесного “демократиз-
му”. Так, вітчизняні лінгвісти (Ф. С. Бацевич [1], Я. Л. Вжец [5]) вивчають та описують спе-
цифіку Інтернет-дискурсу та особливості мови Інтернет-комунікації загалом; у дисертацій-
ному дослідженні Г. В. Ходоренко [10] та наукових розвідках С. В. Зайцевої [6], 
О. Г. Бледнової [2] увагу зосереджено на окремих аспектах: розглянуто структурно-
змістові та функціонально-технічні характеристики всесвітньої мережі, семантичні особли-
вості та функціональні характеристики онімів на матеріалі російськомовного Інтернет-
простору. Стосовно україномовного Інтернету науковці здебільшого цікавляться пробле-
мами комп’ютерного сленгу, мовленням окремих соціальних, зокрема молодіжних груп, 
представлених у мережі; з-поміж інших ставляться завдання щодо виявлення специфіки 
лексико-семантичних ознак досліджуваної лексики. Активно здійснюється аналіз гендер-
них особливостей мовлення [14]. Комплексний підхід до вивчення позамовних та внутріш-
ньоструктурних процесів у мові Інтернету здійснено в монографії С. Г. Чемеркіна [11].  

Апелятивна система української мови в Інтернет-дискурсі залишається поза увагою 
дослідників на сьогоднішній день, що зумовлює актуальність і новизну цього дослідження.  

Інтернетизація світу, а особливо України, продовжується стрімкими темпами. А у сві-
ті, де все менше часу залишається на спілкування, найлегшим видається спосіб знайти 
когось за своїми особистими уподобаннями або інтересами: у випадку “Вконтакте” – “скон-
тактуватись” з усіма знайомими, яких знайдеш на сайті, а також знайомими знайомих, і так 
далі. 

Головна складність вивчення структури Інтернет-дискурсу полягає у його неоднорід-
ності, комплексному характері, що дає можливість вести мову про “інтердискурсність”, 
тобто про можливість одночасної належності текстуальної форми до різних дискурсів та їх 
взаємозв’язку. Таким чином, з’являється необхідність говорити про глобальні елементи в 
Інтернет-дискурсі, що дозволяють характеризувати його як окреме цілісне явище, і про 
поодинокі елементи, що запозичуються до його структури з інших видів дискурсу. Макроо-
диницею дослідження Інтернет-дискурсу потрібно вважати сайт (у нашому випадку: 
http://vk.com). Єдність сайта як дискурсивної одиниці забезпечується наявністю адресанта 
(людини або компанії, що веде цей сайт), адресата (аудиторія, для якої на сайті розміщу-
ється інформація), типовим змістом, що відповідає призначенню сайта, єдиною метою, 
заради якої створювався цей сайт. 

Об’єктом нашого дослідження виступає соціальна мережа – структура, що базується 
на людських зв’язках або ж взаємних інтересах. В якості інтернет-сервісу соцмережа може 
розглядатися як платформа, за допомогою якої люди мають змогу здійснювати зв’язок між 
собою та групування за специфічними інтересами. Завдання такого сайту полягає у тому, 
щоб забезпечити користувачів усіма можливими шляхами для взаємодії один з одним – 
відео, чати, зображення, музика, блоги, групи та інше. Загалом Україна займає 9-те місце 
у Європі за обсягом інтернет-аудиторії. Сьогодні популярними виключно українськими со-
ціальними мережами виступають: Folk – мережа для неформального спілкування, 
Connect.ua – молодіжна соціальна мережа, Profeo – ділова соціальна мережа для профе-
сіоналів, Українські науковці у світі – соціальна мережа для науковців, Ukrainci.org – непо-
літична блого-соціальна мережа “Ми-Українці!”. Активно долучаються українці й до росій-
ських проектів, як наприклад, “Вконтакте” (жарг. Контакт) – соціальна мережа, яка була 
запущена у 2006 році, російський аналог сервісу “Facebook”. За даними Alexa.com, це 
найбільш відвідуваний сайт України і Білорусії, другий за популярністю в Росії і Казахстані, 
26-й в світі. Сайт спочатку позиціонував себе як соціальну мережу студентів і випускників 
російських вищих навчальних закладів, пізніше – як універсальний спосіб зв’язку для всіх 

http://vk.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Connect.ua
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Profeo&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%22
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrainci.org&action=edit&redlink=1
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соціальних груп і віків. Зараз “Вконтакте” нараховує понад 220 мільйонів користувачів, по-
над 50 мільйонів відвідувачів заходять на сайт щодня, понад 50% користувачів сайту до-
росліші 25 років. Що ж до українського користувача, то, згідно даних прес-служби компанії 
“Яндекс.Україна”, за кількістю облікових записів лідером є соціальна мережа “Вконтакте”, 
яка нараховує понад 20 мільйонів користувачів (близько 44% населення), в той час як дру-
ге і третє місця ділять між собою соціальні мережі “Одноклассники” (6 мільйонів) та 
“Facebook” (2 мільйона). 

Вибір об’єкта дослідження і був зумовлений рейтингом соціальної мережі серед укра-
їнських користувачів.  

Сайт надає зареєстрованим користувачам наступні можливості: пошук інших зареєс-
трованих користувачів сайту за іменем, прізвищем, датою народження, містом, школою (і 
роком випуску), вишем (факультетом і роком випуску) і місцем роботи; додавання друзів; 
перегляд інформації (якщо вона не визначена власником як приватна, будь-який користу-
вач “Вконтакте” може її переглядати); обмін повідомленнями (особисті або відкриті для за-
гального доступу; повідомлення можуть бути текстовими, графічними або “граффіті” – на-
мальованими користувачами прямо на сайті, а також фотографії, аудіофайли і відеороли-
ки); написання заміток, що можна умовно назвати блогом користувача; створення нових 
та вступ до вже існуючих групп (усередині групи спілкування схоже на форум: можна 
створювати свої теми і додавати коментарі); організація зустрічей і запрошення друзів до 
участі; доступ до новин. 

Отже, поняття соціальної мережі об’єднує в собі такі поодинокі елементи Інтернет-
дискурсу як блог (“мережевий журнал чи щоденник подій” – веб-сайт, головний зміст якого 
– записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються), чат (синхронний та аси-
нхронний, мережевий засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між корис-
тувачами інтернету у режимі реального часу), форум (інтернет-ресурс, популярний вид 
тематичного спілкування в інтернеті). 

Слід виокремити низку особливостей, характерних для ведення діалогу у соціальній 
мережі в цілому, що безперечно впливає й на вибір звертань.  

1. Креолізованість. Ця ознака передбачає, що в текстах, які представлено в елект-
ронному вигляді, використовуються не лише мовні, а й паралінгвальні засоби, наприклад, 
малюнок, фотографія, а також застосовуються різні шрифти, кольори, графічні символи.  

2. Наявність особливих “інтернет-маркерів” – емотиконів та інших способів графічної 
передачі значення в мережі. Такі маркери відіграють важливу роль під час сприйняття по-
відомлення, оскільки компенсують гіперкомпресію тексту, властиву “усності” писемного те-
ксту в інтернеті. Утрудненість емоційного компонента спілкування і в той же час стійке 
прагнення до емоційного наповнення тексту виражаються у графічних засобах передачі 
емоцій – емотиконах, що посідають особливе місце серед способів графічного оформлен-
ня висловлювання: Вов, вона нас попустила… (((( “Усність” мовлення позначена в інтер-
нет-спілкуванні за допомогою низки способів графічного оформлення, як-от: множення лі-
тер, використання великих літер для передавання інтенсивних емоцій (найчастіше крику, 
за етикетом): Александра, НУ ТРИМАЙ!!; орфографічне („фонетичний” запис), графічне та 
пунктуаційне „спрощення” (поряд з іншими доволі помітними виявами послаблення мовної 
норми, кодифікованої офіційної орфографії [4]): швидше вимучена, олеся :).  

3. Анонімність. Не дивлячись на те, що переважна більшість користувачів соціальних 
мереж реєструється під реальними іменами, надає деякі анкетні дані (дата народження, 
відомості про родину, рідне місто, сімейний стан, релігійні погляди та політичні переко-
нання, освіта, кар’єра, інтереси, контакти) й розміщує власні фотографії, – все ж це є не-
достатнім для реального й адекватного сприйняття особистості. Крім того, важливим є 
факт приховування чи надання хибних відомостей. Все це служить підґрунтям для ще од-
нієї важливої риси – розкутість, ненормативність і навіть безвідповідальність учасників 
спілкування. Індивід у мережі може проявляти і проявляє велику свободу у висловлюван-
нях та вчинках. Це пов’язано з тим, що реальне життя передбачає велику кількість як ін-
дивідуальних (манери співрозмовника, стиль поведінки та його зовнішність тощо), так і 
соціальних (різниця у віці, соціальному статусі, інтересах, політичні й національні упере-
дження та ін.) обмежень у комунікації [10, с. 20-21]. Й насамкінець, існують норми поведін-
ки, що регламентують усі, без виключень, сфери життя людини [10, с. 22]. При спілкуванні 
у соціальній мережі спостерігається абсолютно інша ситуація: “долучаючись до віртуаль-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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ного соціуму, людина вільна створити себе саму; виліпити себе такою, якою захоче” [10, с. 
23]. Все це проте не призводить до характеристики явища соціальної мережі, як амораль-
ного, адже з часом у ній, як і в реальному соціумі, формуються певні правила поведінки, 
які називаються – “Нетикет”, тобто мережевий етикет.  

4. Добровільність і бажаність контактів. Прикметною для нашого дослідження є також 
така особливість, як наявність у соціальній мережі кола друзів (доступ до приватної інфо-
рмації й відповідно обмеження можливостей перегляду інформації інших користувачів). 
Користувач добровільно йде на контакт чи ухиляється від нього, або перериває його у 
будь-який момент. 

Джерельна база дослідження формувалась відповідно до зазначених вище ознак. 
Вихідною точкою дослідження послужила сторінка автора статті (http://vk.com/id70836139), 
до цього матеріалу було додано коло друзів – 257 сторінок. Цей матеріал іменуватимемо 
мікро-блогами. Розширення кола дослідження відбулося завдяки залученню матеріалу, 
репрезентованого у групах, зареєстрованих у даній соціальній мережі та учасником яких є 
автор, серед них: Українська мова (http://vk.com/ukrmova), Секретно ІФ (http://vk.com/ 
public58746777), Лови Момент! (http://vk.com/knunews), Ліна Костенко 
(http://vk.com/l.v.kostenko), Філософія для студентів (http://vk.com/club22084194), Центр Ку-
льтури та Мистецтв КНЛУ (http://vk.com/club45472996) та сторінка – Темная-Сторона-
Института-Филологии-Кну (http://vk.com/id222588786). Для аналізу були вибрані україно-
мовні користувачі, сторінки та групи.  

Аналіз зібраного матеріалу (більше 300 одиниць) дав можливість виділити 4 основні 
групи апелятивів за мовною ознакою: власне українські звертання, російські апелятиви, 
іншомовні апелятиви, звертання-лінки. Підкреслимо, що всі вони є елементами українсь-
ких висловлювань. 

 
Більш повно відобразити особливості використання апелятивів у соціальних мережах 

та зазначених груп, на нашу думку, може лексико-семантична типологія, яку було укладе-
но і систематизовано нами.  

Опрацьований матеріал дає можливість виділити в структурі зазначеної типології де-
кілька семантичних полів. 

У колі українських апелятивів найбільш різноманітно представлені апелятиви семан-
тичного поля антропонімів (233 одиниці). Це семантичне поле представлене власними 
іменами (100 одиниць):  Олександре, Лесю (Олесю), Олено, Василино, Оксано, Світлано, 
Олю, Юлю, Мар’яно, Тетяно, Вікторе, Володимире, Сергію. Значна кількість зібраного ма-
теріалу демонструє тяжіння до зменшувально-пестливих форм імені у порівнянні з паспо-
ртними варіантами (зі 100 форм 50 одиниць): Маринко, Надійко, Наталочко, Оксаночко, 
Оксанко, Тетянко, Олесько, Лідочко, Назарчику, Ольчику. 

http://vk.com/id70836139
http://vk.com/ukrmova
http://vk.com/public58746777
http://vk.com/public58746777
http://vk.com/knunews
http://vk.com/l.v.kostenko
http://vk.com/club22084194
http://vk.com/club45472996
http://vk.com/id2225887%2086
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Діалогічне мовлення соціальної мережі також засвідчує наявність звертань на ім’я та 
по батькові (10 одиниць) – Олександре Стерановичу, Оксано Миколаївно, Дмитро Валері-
йович; на ім’я та прізвище (10 одиниць) – Олеся Мудрак-Ковалівна, Oleg Losikhin, Alexandr 
Bronzoff; на прізвище (1 одиниця) – Максименко! Десь була - і навіть не покликала! 

Прикметно, що аналізований матеріал не засвідчує апелятивів, виражених прізви-
щем, ім’ям та по батькові; це можна пояснити дією закону економії мовних засобів.    

Зібраний матеріал засвідчує наявність номінацій на ім’я з додатковим елементом ти-
пу пане, товаришу та етикетними атрибутивами у препозиції до ядра апелятива (15 оди-
ниць) – Пані Оксано, Пане Василю, дорога Вікторіє, люба Лесю, Ой, пані Оксаночко!!! Рес-
пект!!!; Це – на краще пані Мілочко))); Так, пані Людочко, дорога, це Ви як скульптор з ба-
гаторічним стажем, з глибиною відчуття робіт, говорите. 

 Наступний лексико-семантичний тип апелятивів представлений загальними назвами 
(50 одиниць), це іменники зі значенням статі, професії, національної приналежності, віко-
вої характеристики, компліментарності. Вони зорієнтовані здебільшого на загал: ойойой!!! 
Дівки, кльово, парижаночки))); Чуєте, ви, хлопці, досить вганяти мене в інтелектуально-
новітньо-технолгічну паніку своїм лексоконом!; Друзі!; дорогі друзі і колеги!; дівчата, як і 
чим вона може вам подобатись?; Дівчатка, у вас хоч найменше уявлення хоча б про сце-
нмову є?; Українці, приєднуйтесь; дякую, красуні!!!!!!!!!!; хоча присутня і функція одинично-
сті: Малюк, вітаю вас!!!; малеча, вони здається більші за тебе)))); Дайте будь-ласка, про-
фесоре :); дякую, адмін, ти няшка! 

До структури семантичного поля загальних назв входять також апелятиви на озна-
чення ступеня спорідненості (6 одиниць), але вони використовуються у переносному зна-
ченні на означення комунікантів, що непов’язані родинним зв’язком: Йде бабця: “Ой, сино-
чок, не ругайся, хоч поки я пройду!”; А він ій: “Ідіть, бабо! ТІЛЬКИ СКОРІШЕ!”)))) Це не ане-
кдот, а бачене мною...; такі так, доць!. Структура таких апелятивів може бути поширеною 
за допомогою означень: Шановні друзі; Доброго дня шановні учасники групи.  

Семантичне поле ад’єктонімів (47 одиниць) представлене номінаціями типу шанов-
ний / шановна / шановні, бажаючі (10 одиниць): А ви б, шановна, почастіше відвідували б 
ті заходи, на які я вас запрошую ;); Шановні, спочатку досягніть хоч сотої частини успіху 
цієї Людини, а потім “аналізуйте”!; шановні бажаючі, нє унивайтє! Їм притаманна відсут-
ність яскраво виражених емоційних характеристик, вони радше використовуються для під-
тримки гонорифічного контексту спілкування.  

Важливим компонентом аналізованого семантичного поля є ад’єктоніми, які виража-
ють пестливе суб’єктивне авторське ставлення, зменшують відстань між адресантом та 
адресатом, створюючи ефект спілкування між близькими людьми [9]: Отож, старі, хоч я, 
буває, і набридаю повчаннями, хоч я для вас, очевидно, з іншої історії (і хронологічно, і 
сюжетно)))); дякую, мала); Не то пишеш, люба моя)))); ні-ні, люба, на дошках я і у домови-
ні належусь; Кохана, з Днем народження!.  

Останній лексико-семантичний тип складають метафоричні номінації (17 одиниць): 
Сонечко моє, ти прекрасна!!!!!!!!!!; ))) дякую, сонце! При зустрічі - розповіммммм))); Не то 
читаєш, моє серце :_))); Кролику, ти такий імпозантний…; О рахат-лукум мого серця, ти, як 
завжди, неперевершено виглядаєш :*. Особливістю цього типу номінацій є те, що вони 
можуть бути як загальномовними, так і яскраво авторськими, тобто номінаціями, що ство-
рює адресант, який помітив яку-небудь характерну рису, яка стала причиною для вибору 
того чи іншого апелятива. 

Групу звертань-лінків (англ. link “посилання”) повністю складають власні імена: Але-
на, дуже класно; Мар’яна, Наташа яскравий приклад поєднання розуму і краси); Оксана, 
здається, я востаннє з тобою говорила на твій ДН; Александр, cлідкуйте за новинами!; 
Юлія, не знаю куди писати, напишу сюди; Оришка, які пропозиції? (зафіксовано 57 оди-
ниць). Власне, звертання такого типу не мають виняткової природи, вони радше пов’язані 
з такою ознакою мови Інтернету як її систематизованість, математичний характер. Над за-
вданням коректного функціонування соціальної мережі працює ряд програмістів, не є ви-
нятком і питання мови. Користувач мережі має можливість не просто відповісти на задану 
тему чи тезу іншого користувача, а й дати коментар чи безпосередню відповідь іншому 
користувачеві, скориставшись функцією “Відповісти” (знаходиться під тезами учасників ді-
алогу). Апелятив буде заданий автоматично, саме тому його характеризують наступні мо-
вні риси: вираження формою називного відмінка, мова звертання й його графічна переда-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ча відповідає мові власника сторінки (Юлія, олеся, Khrystyna Lykashchuk). Особливістю 
звертань цього типу є те, що вони виділяються у мережі ще й  візуально – інший колір, по-
рівняно з основним текстом висловлювання, підкреслення тощо. 

Особливістю використання апелятивів у соціальних мережах є вплив інших мов, що 
виявляється у наслідуванні словозмінних зразків та моделей. Довгий час українські апеля-
тиви (виражені як власними назвами, так і загальними) існували в контексті російського 
мовлення, зазнавши відповідного впливу (зафіксовано 40 одиниць). Частотним зафіксова-
ним явищем є: 1) звертання на усічену форму імені, що відповідає тенденціям сучасної 
російської мови (8 одиниць): Оль, давай сфоткаємось?; Дякую Маш!; Вов, вона нас попус-
тила…((((; Сашуль, глянь, які куртуазні погляди ))); Ксю (від Оксана), ти стала рудою !?; 2) 
повні власні імена чи їх фамільярні варіанти, виражені називним відмінком (11 одиниць): 
Дякую Маша!; Маріна, ця яхта чекає на тебе в Парижі); 3) зменшувально-пестлива форма 
імені у називному відмінку (10 одиниць): Ксюня (від Оксана), вітаю з народженням доні) 
нехай росте здоровою і щасливою, щоб у батьків світилися очі від щастя(даруй за тавто-
логію); Галочка, ти стаєш схожа на колібрі); 4) “стьобовість” (іронізування, кепкування) 
[див. визначення: 3]; нами був зафіксований прийом цитації та використання макаронізмів: 
філолог без літературознавства? Ви в свойом умє, товаріщі? Це чай без чаю!!!, О, каллє-
га! Вiтаю Вас у нашому клубi) Виглядаєте неперевершено та офігенно щасливими); Ну це 
ти сильно, Женщіна; дякую, дарагая); о нєт, дарагой…хочеш сказати, що не граєш…; ад-
мін-котік, а ти це з фінською серйозно? як ти її вчиш?; Олена, о дорогая, Вам не видається 
дивним, що Ви давно заблокували від мене свою сторінку, а старина Йаровий - ні? 

Сьогодні на українську мову активно впливають й інші європейські мови, зокрема ан-
глійська. Західна культура розповсюджується через кінематограф, засоби масової інфор-
мації, літературу, Інтернет, що без сумніву впливає на мовну свідомість українців. Так, се-
мантичне поле іншомовних звертань представлене власними іменами стилізованими під 
європейські мови (зафіксовано 11 одиниць): Макс, Ти палицю перегинаєш з добором лек-
сики ...; Алекс, сонце, ти робиш дивовижні речі!!!цьооом; Наталі, він пише дуже красиву 
музику.  

Щодо форми вираження звертань у колі українських апелятивів статистика є наступ-
ною: в цілому, поле власних імен налічує 197 одиниць; 57 одиниць – це звертання-лінки, 
через їх природу не беремо їх до уваги, 40 одиниць – це звертання з помітними іншомов-
ними впливами, а отже, 100 одиниць – це власне українські звертання, з яких 60 виражені 
граматично коректним кличним відмінком. Дібраний матеріал засвідчує хитання у формах 
між кличним та називним відмінками: як приклад візьмемо ім’я Мар’яна – Мар’яно, 
Мар’янко, Марічко, Мар’яна / Мар’яська / Мар’ясік (під впливом російської мови), Мар’яна 
(як лінк). Не завжди дотримується норма й у звертаннях на ім’я по батькові. Поряд із гра-
матично правильними звертаннями нам зустрілась форма Дмитро Валерійович.  

Отже, як бачимо, носії української мови соціальної мережі “ВКонтакте” у доборі мов-
них засобів апеляції надають перевагу власне українським звертанням. Не менш важли-
вим є для нас той факт, що з них 54,7% виражені функціонально коректною граматичною 
формою – кличним відмінком, що в свою чергу говорить про утвердження кличного відмін-
ка, як основного виразника звертання в українській мові та в мовній свідомості її носіїв. На 
сучасному етапі помітними залишаються явища впливу деяких європейських та російської 
мов, що проявляється в імітації словозмінних і словотвірних зразків та моделей. 

Підкреслимо, що феномен апелятива в комунікації мережі Інтернет – справжній полі-
гон для дослідження природної мови, адже Інтернет, як територія спілкування між комуні-
кантами у письмовій формі, утворює новий спосіб комунікації, яка за зовнішніми ознаками 
нагадує усний різновид розмовного стилю. 

Перспективи подальшого дослідження ми бачимо у аналізі апелятивів, репрезенто-
ваних у чатах сучасного україномовного Інтернет-дискурсу.  
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ABSTRACT 

The article presents the analysis of semantic structure of the English didactic lexicon that 
defines members of educational process, the analysis of semantic relations between 
constituents of the group is done as well. 
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У статті подається аналіз семної структури англомовної дидактичної лексики, що поз-

начає учасників навчального процесу, здійснено аналіз семантичних зв’язків між конститу-
антами групи.  

Ключові слова: дидактика, дидактичний термін, семна структура, семантичні 
зв’язки. 

 
Метою нашої статті є аналіз семантичної структури англомовної дидактичної лексики 

та смислових зв’язків між конституантами ЛСГ “учасник навчального процесу”. Новизна 
висловленої проблеми зумовлена недостатністю ґрунтовних досліджень дидактичного 
фахового тексту та актуальністю використання нових лінгвістичних методик для аналізу 
спеціальної лексики. Аналіз семантичних зв’язків сьогодні є особливо актуальним, оскіль-
ки дозволяє глибше проаналізувати семантичну структуру лексичних одиниць. 

Значення терміна, як складне утворення, є структурою ієрархічно пов’язаних компо-
нентів. Основні складові, що утворюють структуру значення терміна, називають компонен-
тами або елементарними одиницями смислу (семами). Розрізняємо також терміни семема 
– окреме значення багатозначного слова і сема – мінімальна одиниця змісту. За В. Леви-
цьким, семантема як найбільший за обсягом елемент значення, – це сукупність семем, а 
семема – це сукупність сем. Отже, семна структура терміна – це набір структурно органі-
зованих смислів, сем, які складають інваріантне значення слова у площині мови [1, с.178]. 
Під семною структурою дидактичної термінолексики розуміємо сукупність взаємо-
пов’язаних і взаємозумовлених сем, які утворюють його значення. Поняття семної струк-
тури тісно пов’язане з поняттям семантичної класифікації, адже остання допомагає ґрун-
товніше і детальніше виокремити спільні та диференційні семи терміна. Семантичну кла-
сифікацію розуміємо як угрупування слів мови відповідно до їхнього кореневого лексично-
го значення [2, с.92]. 

ЛСГ “учасник навчання” становить 32 % (147 терміноодиниць) від проаналізованої 
англомовної дидактичної термінолексики. Основну роль у формуванні ЛСГ “учасник на-
вчального процесу” відіграють терміни, що марковані семами: вікова детермінанта, трива-
лість навчання, науковий напрямок, форма навчання, науковий ступінь; для суб’єктів на-
вчання: предметна спеціалізація, кваліфікація, члени педагогічного колективу, молодший 
викладацький склад, старший викладацький склад, наявність наукового ступеня, відсут-
ність наукового ступеня, повна зайнятість, часткова зайнятість, адміністративні посади. 

ЛСГ “учасник навчального процесу” містить наступні ЛСП, репрезентовані терміноло-
гічними одиницями: 1. ЛСП “суб’єкти навчального процесу”: elementary school teacher 
(primary school teacher) – учитель початкової школи, subject teacher (subject specialist) – 
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учитель-предметник, university teacher, faculty member – викладач у вищій школі, tutor, 
instructor, instructress, assistant professor, lecturer, junior (assistant) lecturer, senior lecturer, 
associate professor, professor – старший та молодший викладацький склад у вищій школі. 
2. ЛСП “об’єкти навчального процесу”: infants, juniors – учні молодшої школи,  pupils 
(graders) – учні середньої школи,  students (freshman, sophomore, junior student, senior 
student) – студенти вищої школи, dissertators – дисертанти, doctoral students – докторанти. 
3. ЛСП “наукові ступені”: Bachelor’s degree (First degree) – бакалавр, Master’s degree – ма-
гістр, Doctor’s degree – доктор. 

Розглядаючи їх у гіперо-гіпонімічних зв’язках, зазначимо, що гіперонімом зазначеної 
категорії виступає дидактичний термін educational process participant – учасник навчально-
го процесу. Гіпоніми, залежно від приналежності до освітнього ступеня, групуємо так: 
“учасники навчального процесу початкової освіти” – educational process participant of 
primary education, “учасники навчального процесу середньої освіти” – educational process 
participant of secondary education, “учасники навчального процесу вищої освіти” – 
educational process participant of higher education. 

Під час аналізу ЛСП (лексико-семантична підгрупа) “об’єкти навчального процесу по-
чаткової освіти (pupils – учні”, до якої належать дидактичні терміни: primary school pupil 
(брит.) і grader (амер.) – учень початкової школи була виявлена сема вікової детермінан-
ти, за допомогою якої виділяємо два дидактичні терміни: infants – учні молодшої початко-
вої школи віком 5 – 7 років та juniors – учні старшої початкової школи віком 8-11 років [3]. 

У ЛСП “суб’єкти навчального процесу (вчителі – teachers) початкової освіти” терміни 
марковані семами: кількість років навчання учнів початкової школи одним вчителем, пре-
дметна спеціалізація, організація класного і позакласного дозвілля учнів початкової шко-
ли. Наприклад, elementary school teacher (амер.), primary school teacher (брит.) – учитель 
початкової школи, subject specialist (амер., subject teacher) – учитель-предметник тощо. У 
ЛСГ “учасники навчального процесу середньої школи” виокремлюємо дві підгрупи: 
“суб’єкти навчального процесу (вчителі – teachers)” та “об’єкти навчального процесу (учні, 
студенти – pupils). 

Розглянемо ЛСП дидактичних термінів “об’єкти навчального процесу (pupils – учні, 
студенти) середньої освіти”. Лексеми, що формують дану підгрупу, позначені семами 
secondary school pupil (брит.) – junior high school student (амер. )– учень основної серед-
ньої школи. Наприклад, freshman – учень дев’ятого класу старшої середньої школи, junior 
– учень одинадцятого класу старшої середньої школи, sophomore – учень десятого класу 
старшої середньої школи, senior – учень дванадцятого класу старшої середньої школи 
тощо. 

Для ЛСП “учасники навчального процесу у вищій школі (об’єкти навчального процесу” 
характерні семи: тривалість навчання, науковий напрямок, вік особи, що навчається, фо-
рма навчання. Наприклад, student – студент, co-educated (co-ed амер.) – студент, freshman 
– студент першого курсу, sophomore – студент другого курсу, junior student – студент тре-
тього курсу, senior student – студент четвертого курсу, fresher (розм.) – новачок, repeat – 
студент-другокурсник, post-graduate student (брит.), graduate student (амер.) – студент, 
який продовжує навчання після отримання ступеня бакалавра тощо. Окремо виділяємо 
ЛСП “суб’єкти навчального процесу у вищій школі”. Наприклад, tutor, lecturer, instructor, 
assistant professor (амер.) – асистент (викладач-асистент), lecturer, junior (assistant) lecturer 
(брит.) – викладач-асистент, аssistant professor – викладач із дипломом бакалавра чи ма-
гістра (у великих університетах – доктора філософії (PhD) тощо. 

Гіперо-гіпонімічний (родо-видовий) зв’язок, за яким обидві лексеми характеризуються 
наявністю спільних сем, але окрім них видова одиниця включає одну, чи кілька диферен-
ційних сем. Скажімо, дидактичні терміни, що позначають загальні назви об’єктів навчаль-
ного процесу вищої освіти і назви студентів, залежно від навчального закладу, в якому во-
ни навчаються: students (cтуденти) – Harrovian – вихованець школи Герроу, Wykehamist – 
вікеміст (студент чи випускник Вінчестерського коледжу), Rugbian – учень (чи колишній 
вихованець) коледжу Раґбі). 

Синонімічний зв’язок передбачає пересічення та гіперо-гіпонімічний зв’язок між оди-
ницями, що належать одному або кільком ієрархічним рівням. Такий вид зв’язку спостері-
гається у дидактичних термінів, які позначають суб’єкта чи об’єкта навчального процесу 
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одного ступеня, проте мають різні відповідники у британській та американській дидактич-
ній термінології: pupils (брит.) – graders (aмер.) – учні. 

Фазовий зв’язок виявляємо через семи, які вказують на початковий чи кінцевий стан. 
До прикладів фазового зв’язку належать дидактичні терміни, що позначають учасників на-
вчального процесу, в основі якого є сема освітній/науковий ступінь. Відповідно, терміни 
поділяємо залежно від приналежності до певного етапу навчання: учасники навчального 
процесу в початковій школі, учасники навчального процесу в середній школі, учасники на-
вчального процесу у вищій школі, або ж у черговості надання наукових ступенів: Bachelor’s 
degree (First degree) – ступінь бакалавра, Master’s degree – ступінь магістра, Doctor’s 
degree – ступінь доктора, higher degree – вищий науковий/учений ступінь, research degree 
– дослідницький науковий ступінь, тощо. 

Темпоральний зв’язок у семантичній категорії учасника навчального процесу виявля-
ється через семи, які вказують на часову дистантність. Дидактичні терміни, які позначають 
учасників навчального процесу об’єднані темпоральним зв’язком за допомогою семи три-
валість навчання: freshman – студент першого курсу, sophomore – студент другого курсу, 
junior student – студент третього курсу, senior student – студент четвертого курсу, fresher 
(розм.) – новачок, post-graduate student (брит.), graduate student (амер.) – студент, який 
продовжує навчання після отримання ступеня бакалавра. 

Локальний зв’язок виявляється через семи, які вказують на локальну характеристику. 
Цей вид зв’язку притаманний дидактичним термінам, що позначають учасників навчально-
го процесу, в структурі яких присутня назва навчального закладу, де навчається особа: 
Wykehamist – вікеміст (студент чи випускник Вінчестерського коледжу), Etonian – ітонець 
(учень чи випускник Ітонського коледжу). 

Прикладів градуального, ремінісцентного, партитативного зв’язків, а також зв’язку тя-
жіння та антонімічного зв’язку в категорії учасника навчального процесу серед дидактич-
них термінів не знаходимо. 

Аналізуючи семну структуру окремих дидактичних термінів (460 одиниць), які форму-
ють семантичні категорії учасника, місця, часу навчання та дидактичних технологій та їх 
зв’язки, доходимо наступних висновків: семна структура англомовних дидактичних термі-
нів відображає їх семантичні нюанси; семна структура дидактичного терміна є відкритою 
системою, оскільки його значення і смисли залежать як від лінгвістичних, так і від екстра-
лінгвістичних факторів; диференційні семи, присутні у семній структурі окремих дидактич-
них термінів, служать розрізнювальними маркерами для тлумачення значення. 
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ABSTRACT 

The article deals with some characteristic features of the scientific term «concept» in 
linguistic and literary in the plane of their correlation. 

Key words: concept, meaning, conception, image, symbol, motive, stereotype, artistic 
definition, author's idea. 

 
Artykuł poświ cono rozpatrzeniu naukowego terminu «concept» w j zykoznawczych a  

literaturoznawczych wektorach i w płaszczyźnie ich korelacji. 
Słowa kluczowe: koncep, znaczenie, poj cie, obraz, symbol, motyw, definicja artystycna, 

stereotyp, autorska idea. 
 
Статтю присвячено розгляду наукового терміну «концепт» у лінгвістичному та літера-

турознавчому векторах та у площині їх кореляції. 
Ключові слова: концепт, значення, поняття, образ, символ, мотив, стереотип, худо-

жня дефініція, авторська ідея. 
 
Статья посвящена рассмотрению научного термина «концепт» в лингвистическому и 

литературоведческом векторах и в плоскости их корреляции. 
Ключевые слова: концепт, значение, понятие, образ, символ, мотив, стереотип, ху-

дожественная дефиниция, авторская идея. 
 
Поняття «концепт» належить до багатозначних наукових термінів, які викликають су-

перечливе, неоднозначне розуміння серед науковців, і з яким пов'язують, за словами 
О. О. Залевської, «вельми різні теоретичні побудови, що значною мірою ускладнюють 
взаєморозуміння між авторами тих чи інших публікацій» [6, 31]. Водночас утвердження в 
науці поняття концепту позначило новий щабель в осягненні способів, закономірностей і 
особливостей взаємодії мови, свідомості і культури, а отже, і нові аспекти взаємодії лінгві-
стики, когнітології, культурології, психології, філософії, літератури, розширило рамки зміс-
тового аналізу мовних явищ і додало значно більшу глибину та ефективність науковим 
дослідженням.  

Як відомо, слово концепт походить від латинського conceptus, що в перекладі озна-
чає «думка, уявлення, поняття» і первинно застосовувалося як термін логіки та філософії. 
За іншою версією, автором якої є В. Колесов, під терміном концепт розуміють «не 
conceptus (умовно передається терміном «поняття»), а conceptum («зародок», «зернят-
ко»), з якого й виростають у процесі комунікації всі змістові форми його втілення в дійсно-
сті» [12, 81].  

Сучасне розуміння поняття концепт формується з доби Середньовіччя. Філософи то-
го часу заклали фундамент для введення в наукову картину світу цього терміну та вису-
нули базові погляди на варіативність тлумачення цього поняття. Творцями концепту вва-
жаються Августин Блаженний, П. Абеляр, Г. Порретанський.  
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У трактатах Августина Блаженного прослідковується чітке розмежування між предме-
том, думкою про нього та мовним вираженням цієї думки. Августин трактує осягнення сен-
су  як процес, що відбувається після осмислення та переживання його розумом [8, 2]. 

Саме виникнення категорії концепту (лат. conceptus – поняття) завдячує П. Абеляру 
(1079-1142). Зокрема, С. С. Неретіна у своїй монографії «Тропи і концепти» (1999 р.) на-
зиває П. Абеляра та Г. Порретанського батьками концепту. Перший вбачав у ньому ідею 
Бога, праобрази одиничних речей. П. Абеляр розглядав концепт як процес «схоплення» 
речі у свідомості людини. За словами авторки, П. Абеляр ототожнював концепти з універ-
саліями і розмежовував їх із поняттями. Концепт для нього – це творіння Вищого духу або 
розуму, який може створювати або збирати значення та думки як щось універсальне, як 
зв'язок між речами та мовою. Універсалії, на його думку, включають поняття і є початко-
вою стадією концепту. Поняття, в свою чергу, це об’єктивне ідеальне поєднання різних 
моментів предметів і пов’язане знаковими або значимими структурами мови, а концепт – 
суб’єктивний, формується виключно мовою. П. Абеляр тісно пов’язував концепт з ідеєю 
мови, адже Середньовічні філософи основою для своїх тверджень висували першопочат-
кове Слово, і це слово – Бог. Концепт перебуває між багатством мови та обмеженнями її 
застосування, тому його використання залежить від контексту та конкретного концептоно-
сія [19, 29-30].  

Також у своїй монографії С. С. Неретіна зазначає і базові трактування концепту 
Г. Порретанського. Сучасник П. Абеляра середньовічний філософ-теолог Г. Порретансь-
кий також висуває доволі цікаве тлумачення терміну «концепт». Філософ розглядає кон-
цепт як сингулярність (від лат. singularis — єдиний, особливий). На його думку, концепт – 
це розуміння предмету, як конкретного цілого, як чогось одиничного, єдиного в своєму ро-
ді, але він також припускає можливість інтелектуального «розчеплення» цього конкретно-
го, для виявлення його сутності. В цьому випадку знаходимо подібність  із твердженням  
П. Абеляра про контекст вживання концепту та конкретного концептоносія. Так само, як і 
для П. Абеляра, для Г. Порретанського, концепт, будучи конкретним, контекстуальним 
смислом, вказує на універсальне джерело, яке породжує Вищий Смисл [19, 62-63]. 

Варто зазначити, що середньовічній свідомості, у рамках якої розвивалися думки Ав-
густина Блаженного, П. Абеляра, Г. Порретанського було властиве створення концепту, 
яке прирівнювалося до акту «причастя» людини до божественної думки, концепт осмис-
лювався як істина: «Створюючи свій концепт, свою точку зору, середньовічна людина ста-
вала автором свого, якщо завгодно, Слова або Книги, вираженого в коментарях» [19, 142]. 

Середньовічна філософія започаткувала своєрідне і, як з’ясувалось згодом, фунда-
ментальне трактування концепту, зробила великий внесок у філософську зокрема, та нау-
кову картину світу загалом, дала великий поштовх для подальшого дослідження терміну 
концепт. Саме середньовічні основи розуміння терміну концепт стали базовими для мо-
дерної науки. 

У сучасній науковій практиці можна виділити наступні аспекти інтерпретації концепту: 
логіко-філософський (Дж. Кемені, Ч. Пірс, Г. Фреге), власне філософський (Ж. Дельоз, 
Ф. Гаватарі), лінгвістичний (В. Гак, В. Звегінцев, Л. Резников, В. Богуславський, 
В. Виноградов, О. Тараненко, П. Чесноков), лінгвокультурологічний (А. Вежбицька, 
Л. Іванова, В. Маслова, Д. Гудков, І. Захарченко, В. Іващенко, В. Красних), когнітивний 
(О. Кубрякова, З. Попова, І. Стернін, В. Дем‘янков), психолінгвістичний (О. Залевська, 
О. Селіванова, В. Старко, О. Цапок, І. Штерн, Л. Лисиченко) та літературно-
культурологічний (Л. Іванова, О. Кагановська, Л. Грузберг). Однак, не зважаючи на значну 
кількість праць, присвячених цьому явищу, досі науковці окремо не піднімали питання про 
особливості літературознавчого розуміння терміну концепт, вживання та тлумачення його 
в художньому творі та визначення моментів, рис, які відрізняють художній концепт від ін-
ших концептів. Існуюча тенденція до міждисциплінарності вимагає створення єдиної філо-
логічної термінології, яка б давала змогу чітко тлумачити різні наукові підходи та твер-
дження, а це передбачає конкретизацію відповідних понять у межах конкретних наукових 
дисциплін. Зокрема, актуальність нашої роботи полягає у з'ясуванні основних відміннос-
тей та подібностей літературознавчого концепту в порівнянні з лінгвістичним.  

Проблемою пояснення терміну концепт з лінгвістичної точки зору займалися ряд вче-
них: М. В. Орешкина, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, М. А. Тульянова, Л. Ю. Буянова, 
К. Ю. Вежбицька, В. А. Маслова, З. Д. Попова, А. П. Мартинюк, В. І. Кононенко, 
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А. М. Приходько, В. В. Фащенко, Ю. С. Степанов, М. С. Шишков, А. В. Голобородько, 
В. Гак,. В. А. Звегінцев, Л. О. Резников, В. Богуславський, В. В. Виноградов, 
О. Г. Тараненко, П. В. Чесноков та інші. Лінгвісти досліджують термін концепт з точки зору 
подібних та відмінних його властивостей насамперед із такими термінами як поняття та 
значення. Ще в 1990 році відомий лінгвіст Ю. С. Степанов писав: «Поняття (концепт) – 
явище того ж ряду, що і значення слова, але розглядається воно в іншій системі зв’язків; 
значення – в мовній системі, поняття – в системі логічних відношень і форм, які вивчають-
ся і в лінгвістиці, і в логіці» [21, 42]. Але якщо для одних – «концепт значно ширше поняття 
ніж лексичне значення» [11, 6], це посередник між словами та екстралінгвістичною дійсніс-
тю, і не можна зводити значення слова до концептів, яке воно створює, то для інших – 
«концепт співвідноситься до слова в одному із його значень» [17, 36]. Одні вчені ототож-
нюють терміни лексичне значення і поняття, концепт і поняття, інші, навпаки, шукають ві-
дмінності між ними. 

 Питання співвідношення лексичного значення і поняття цікавить вчених вже не одне 
століття. На цій проблемі зосереджували свою увагу такі дослідники, як В. Виноградов, В. 
Звегінцев, Г. Колшанський, П.В. Чесноков, Л.О. Резников та ін. Так, В.В. Виноградов у сво-
їй роботі «Російська мова (граматичне вчення про слово)» підкреслює: «Широка сфера 
вживання слова, різні відтінки емоційного та вольового впливу, жанрово-стилістичне роз-
різнення лексики – все це залишено осторонь… За норму взято слово, яке вільно може 
переходити з одного словесного оточення в інше… Значення сталі і відомі всім, хто воло-
діє системою мови. Вживання – це тільки можливе використання одного із значень слова, 
інколи дуже індивідуальне, інколи в меншій або більшій мірі розповсюджене»[3, 21-23]. 
Значення слова відрізняється, за словами вченого, від поняття змістовою наповненістю та 
сферою і частотою вживання. Поняття, на його думку, ширший та узагальнений термін, а 
значення слова індивідуальне і залежить від конкретного вживання. 

В.А. Звегінцев стверджує, що між поняттям та значенням слова є як і певні відміннос-
ті, так і подібності: «Поняття як логічна категорія, як підсумок знань про предмет, як склад-
на думка, що об’єднує ряд попередніх суджень та ознак, як відображення істотних, вирі-
шальних ознак та властивостей предмета – це цілеспрямоване та логічне оформлення то-
го процесу узагальнення, що нібито стихійно здійснюється у слові через його узагальню-
вальну природу»[9, 345]. Вчений стверджує, що поняття входить в лексичне значення, пе-
ретворюється на лінгвістичне явище та фіксується словом. В.А. Звегінцев, на відміну від 
В.В. Виноградова, вказує, що лексичне значення може кваліфікуватися ширше за поняття. 

Г. Колшанський вважає, що терміни лексичне значення і поняття збігаються за зміс-
том, але відрізняються зі сторони їх оцінки, оскільки в одному випадку ми оцінюємо пізна-
вальний процес як розумовий, в іншому – як мовний.  

Під значенням слова П.В. Чесноков розуміє відношення чуттєво-матеріального засо-
бу (звукового комплексу) до думки про предмет дійсності та емоційний стан або модель-
но-предикативне відношення, що полягає у здатності через історично умовні зв’язки відт-
ворювати цілісну нероздільну думку про предмет та виявляти емоційний стан або мода-
льно-предикативне відношення, пов’язане з предметом. Отже, значення слова не розкри-
ває повністю поняття, оскільки не наділене точністю [23, 74]. 

В свою чергу, Л. Резников виявляє і більш істотні розбіжності між значенням слова і 
поняттям. На його думку, значення слова – це категорія тільки лінгвістична, елемент пев-
ної лексичної системи. Утворення слів та зміна їх значень відбувається згідно з внутрішні-
ми законами розвитку мови. А поняття – це категорія гносеологічна та логічна, елемент 
системи людського знання, в утворенні якого беруть участь логічні операції абстрагування 
та узагальнення [20, 87-88]. 

Проте в межах лінгвістичної площини розгляду, крім загально- мовознавчого підходу 
можна вирізнити ще такі: психолінгвістичний та лінгвокультурологічний, які мають свої ві-
дмінності в тлумаченні спільної проблеми. 

Саме у психолінгвістичних наукових працях концепт є найбільш індивідуалізованим. 
О. О. Залевська визначає концепт як «перцептивно-когнітивно-аффективне явище дина-
мічного характеру, яке спонтанно функціонує у пізнавальній та комунікативній діяльності 
індивіда і підкорюється закономірностям психічного життя людини» [6, 39]. У своїй статті 
« Психолингвистический подход к проблеме концепта» О. О. Залевська наводить тези 
нейролога А. Дамазіо про те, що концепт є невербальним утворенням, основу для якого 
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складають сенсорні та моторні репрезентації. Можливість говорити про вербальну сторо-
ну концепту надає тільки акцентування уваги на певних його аспектах. При формуванні та 
функціонуванні концептів важливу роль відіграє зв’язок між свідомістю людини та її тілом, 
а також емоції – як первинні, які проявляються через дію «соматичних маркерів», так і 
вторинні – продукт виховання в соціумі [6, 39]. Таким чином, головну роль у творенні кон-
цептів, на думку психолінгвістів, відіграє психіка кожного індивіда, а вже лінгвістичного 
нашарування концепт отримує у процесі комунікації та актуалізації певних його аспектів, 
тобто набуття ним лексичного значення у мовленні. О. О. Залевська трактує художній 
концепт як частину свідомості поета чи письменника, яка знаходить своє відображення 
саме у художніх творах і цим самим пояснює авторське розуміння та бачення тих чи інших 
речей. 

Лінгвокультурологи такі як: С. Г. Воркачев, A. B. Михайлов, Л. В. Міллер, 
Н. Ю. Шведова, стверджують, що концепт – це часткова реалізація концепту культури, на-
голошують на надіндивідуальному характері концепту, його заглиблення в культурі. 
С. Г. Воркачев стверджує: «Концепт – це одиниця колективного знання/свідомості, яка ві-
дноситься до вищих духовних цінностей, яка має мовне вираження і відрізняється лінгво-
культурною специфікою» [4, 70]. Лінгвокультурологи зосереджують свою увагу на наступ-
ній тріаді – знання – концепти – уявлення/стереотипи. На їхню думку, кожний, окремо взя-
тий концепт демонструє існування в конкретній етнічній культурі певних, тільки їй власти-
вих цінностей. Саме культурні концепти відображають специфіку мовної картини світу. Ак-
туальне нашарування концепту закріплене в культурі, в свою чергу, внутрішня форма кон-
цепту (етимологія) піддається розумінню тільки певній категорії людей. 

 У такому векторі концепт постає як наслідок зіткнення словникового значення слова 
з особистим та народним досвідом людини, а не утворений із безпосереднього лексичного 
значення, концентрує фаховий досвід у поезії, прозі, драматургії, теорії письменства тощо, 
залишаючи можливості для домислювання. Концепт, як інформаційна структура худож-
ньої чи аналітичної свідомості, постає різносубстратною, відповідно організованою одини-
цею пам'яті, що містить сукупність знань про об’єкт літературного пізнання.  

Саме у площині опозиції індивідуальне/надіндивідуальне здійснено вплив на літера-
турознавче тлумачення цього поняття, зберігаючи при цьому полемічне спрямування.  

На сьогоднішній день можна стверджувати, що поняття концепт в літературознавстві 
належить до найбільш вживаних евристичних номінацій.  

В літературознавчій енциклопедії знаходимо таке визначення терміну концепт (лат. 
сonceptus: думка, поняття, від concipio: збираю, задумую) – формулювання, розумний об-
раз, загальна думка, поняття, інноваційна авторська ідея, мотив, що домінують у худож-
ньому творі чи літературознавчій статті [15, 521]. Термін концепт у сфері науки про літера-
туру запровадив російський філософ та літературознавець С. Аскольдов-Алексеєв, який у 
своїй статті «Концепт і слово» тлумачив його як родове поняття, «мислене утворення, що 
заміщує в процесі думки невизначену кількість предметів одного і того ж типу» [2, 269]. На 
початку статті вчений акцентує увагу на проблемі концептів і художнього слова та ствер-
джує, що ці два поняття мають не тільки точки збігу, а й часто співпадають за своїм якіс-
ним наповненням. «Слова, в одному випадку, не викликаючи жодного пізнавального «уяв-
лення», тлумачаться і утворюють «щось», що може бути об’єктом точної логічної обробки. 
В іншому випадку, слово, не викликаючи жодних художніх образів, створює художнє вра-
ження і в результаті несе певне духовне збагачення» [2, 268]. Це «щось» С. А. Аскольдов 
пропонує називати художнім концептом. Автор також вказує на головні відмінності між 
концептами пізнання та художніми концептами: концепт пізнання спільний, колективний, 
узагальнений, художній концепт – індивідуальний, концепт пізнання не містить ірраціона-
льне зерно, художній концепт містить раціональне та ірраціональне, концепт пізнання 
завжди відноситься до множинної предметності, означає «щось», що виходить за його 
межі, художній концепт більш індивідуальний і первинно означає те, що вкладає в нього 
автор художнього твору [2, 274]. Також вчений полемізує над питанням, чи вважати худо-
жній концепт суто індивідуальним, авторським творінням, чи колективним. Літературозна-
вець доходить до висновку, що художній концепт поєднує в собі і поняття, а значить коле-
ктивне зерно, та ірраціональне, таке як почуття, емоції, уявлення іноді навіть вольові про-
яви, що створюються виключно індивідуально. Одгак, художній концепт не завжди означає 
те, що, наприклад автор твору має на увазі. В цьому і полягає наступна різниця між худо-
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жнім концептом та концептом лінгвістичним. Автор художнього тексту створює концепт і 
вкладає в нього власну ідею, а читач навколо цього концепту може створити ще одну 
ідею, яка може бути поза межами концептуального ареолу. Також С. А. Аскольдов ствер-
джує, «що зв'язок елементів художнього концепту базується на зовсім чужій логіці і реаль-
ній прагматиці художньої асоціативності», цим самим підкреслюючи індивідуальність та 
унікальність художніх концептів. Стосовно полеміки про ідентичність художнього концепту 
до образу вчений пише: «Художній концепт тяжіє в першу чергу до потенційних образів і 
направлений на них, так само як концепт пізнання направлений на конкретні явища, які пі-
дходять під його логічний «родовий» об’єм. В художньому концепті є також власне «родо-
ве», але воно зовсім вільне від рамок  логічного визначення. В ньому «родове» це органі-
чна суміш можливих образних формувань, які визначені основною семантикою художніх 
слів» [2, 275]. 

Дослідженням художнього концепту займалися також ряд вчених: І. А. Тарасова, 
О. В. Беспалова, О. О. Залевська, Н. Ю. Шведова, Л. В. Міллер, А. С. Рослий, 
A. B. Михайлов, В. Г. Зусман.  

І. А. Тарасова погоджується із А. С. Аскольдовим стосовно того, що художній кон-
цепт, який так само як і лінгвістичний концепт, можна досліджувати двома шляхами, розг-
лядаючи його як індивідуальну, унікальну авторську ідею або як елемент національної ху-
дожньої традиції, національно-ментальної картини світу [22, 742]. Дослідниця Л. В. Міллер 
запропонувала розглядати концепт «як ментальне утворення, яке належить не тільки ін-
дивідуальній свідомості, але й також психоментальній сфері певного етнокультурного со-
ціума» [18, 41]. Вона також стверджує, що художній концепт – це універсальний художній 
досвід, зафіксований в культурній пам'яті певного народу і який може виступати стимулю-
ючим та допоміжним елементом у створенні нових художніх смислів [18, 39-45]. 

Найбільш повно літературознавче поняття концепту окреслене в роботах 
В. Г. Зусмана, який стверджує: «літературний концепт – це такий образ, символ або мо-
тив, який має вихід на геополітичні, історичні, етнопсихологічні моменти, що знаходяться 
поза художнім твором». В. Г. Зусман підкреслює, що саме приналежність до асоціативної 
системи культури робить літературний образ концептом. Відповідно образ та концепт від-
різняються один від одного сферою вживання – інтратекстуальна, тобто внутрішньотекс-
товою  або інтертекстуальна, міжтекстовою. При цьому концепти національної культури не 
завжди співпадають за своїм компонентним складом та змістом із одноіменними художні-
ми концептами, іншими слова, у художніх текстах можлива актуалізація ознак, які жодним 
чином не належать до ядра національного концепту [10, 14]. Таке явище дозволяє говори-
ти про варіативність культурних концептів. Попри всі історичні зміни художнього нашару-
вання концепту, його якісний компонент залишається стабільним. Так наприклад, в світо-
вій культурі бібліотека – це перш за все замкнений простір, який володіє знанням та істо-
рією людства. Проте на сучасному етапі культурного розвитку поняття «бібліотека» розг-
лядається дещо під іншим ракурсом. Концепт бібліотека отримав сьогодні певні нашару-
вання, які не входять до центрального ядра поняття бібліотека. У сучасних художніх тво-
рах бібліотека – і Всесвіт, і лабіринт, і цвинтар забутих книжок. 

На відміну від лінгвістики, яка вирізняє суміжні із концептом терміни, але при цьому 
подає тільки одну синонімічну тріаду, у літературознавстві ми можемо виділити щонайме-
нше три такі тріади: перша – концепт/образ/символ, друга — концепт/мотив/стереотип, 
третя – концепт/художня дефініція/авторська ідея. 

Процес осмислення концепту в символізованих образах відбувається за умов реалі-
зації розповідного задуму втілити концептуальний підхід в системі образів, що піднімають-
ся до рівня носія ідей, постулатів вищого ґатунку. Тому шлях від образу до вербалізовано-
го символу, а від нього до концепту закодований самим автором твору. Традиційною є ду-
мка, що те місце в термінологічній системі, яке могло б належати поняттю концепт як оди-
ниці індивідуально-авторської свідомості, давно вже зайняте літературознавчим терміном 
“образ” [22, 743]. Діалог між літературознавством та лінгвістикою відбувається також і на 
іншому позиційному рівні, на якому концепти трактуються як індивідуально-авторські пси-
хічні явища, які співпадають із одиницями художнього мислення – образами. Це твер-
дження дещо переплітається із думкою психолінгвістів, які також стверджують, що концепт 
це явище, яке функціонує у свідомості окремого індивіда. Для того, щоб диференціювати 
ці поняття, А. Ф. Лосєв у своїй роботі «Філософія імені» говорить про різницю між такими 
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двома поняттями як ейдос та логос, як про два види сенсу існування. Він пише про те, що 
в той час, як ейдос існує в одиничності, логос отримує своє значення тільки після об'єд-
нання багатьох елементів. В логосі поступово перераховується те, що одночасно і як єди-
ний організм подано в ейдосі. «Логос – це формально-логічне перерахування окремих 
ознак» [16, 174]. І. А. Тарасова, в свою чергу, переадресовує цю різницю на таку терміно-
логічну пару як образ/концепт. Вона стверджує, що така диференціація зумовлена різни-
цею між двома типами мислення – образного і логічного, тобто відмінностями між двома 
типами ментальних репрезентацій – образних і пропозиціональних, картиноподібних та 
мовних [22, 745]. І. В. Кононенко у науковій роботі «Мова у контексті культури» стверджує: 
«У тлумаченні понять “концепт” і “символ” також чимало спільних ознак: обидва вони ха-
рактеризуються відносною полісемічністю вкладеного у них смислу, багатомірністю осми-
слень, певною розмитістю межових кордонів; на мовленнєвому рівні супроводжується ши-
роким набором конотацій, емотивних супроводів, аксіологічних уявлень…Сама природа 
символу розкривається через ступеневу ієрархію: слово – образ – символ – смисл – кон-
цепт» [13, 174-175]. Вербалізований символ стає національно орієнтованим і соціально 
значущим поняттям у своєму безпосередньому сприйманні як осмислений у межах конк-
ретного дискурсу образ. Натомість національний шар концепту лежить в усвідомленому, 
ментальному світі, який складається з набору символічних уявлень, конотацій, асоціацій 
тощо [13, 172]. 

У літературознавчих посібниках, як правило, під терміном мотив розуміють «стійкий 
формально-змістовий компонент художнього твору чи критичної або літературознавчої 
праці, усвідомлена причина творчості або аналізу, зумовлена художніми та науковими по-
требами, відповідними інтелектуальними діями. У порівняльно-історичному літературоз-
навстві йдеться про найменшу неподільну частку сюжету, що може переходити з одного 
твору в інший. У художній літературі мотив вважають абстрагований від конкретних дета-
лей, виражений у найпростішій словесній формулі схематичний виклад елементів змісту, 
що формують фабулу. Мотивом може бути любов, ненависть, жертовність. Сенс мотиву 
залишається нейтральним, доки не реалізується у фабулі «[15, 78, т.1]. Художній концепт, 
так само як і мотив, може виступати художньою ідеєю твору, основною думкою, темою, 
також обидва терміни можуть бути індивідуальними авторськими творіннями, а можуть 
піддаватись суспільним настроям. Концепт та стереотип також має спільні та відмінні 
ознаки. У літературознавчій енциклопедії знаходимо таке визначення терміну стереотип – 
(«грец. stereos: твердий і typos: відбиток, зразок) – у літературознавстві – трафарет, триві-
альна, банальна, художня форма, що повторюється автоматично, шаблонно» [15, 430, 
т.2]. Базовими ознаками стереотипу виступають: «модель», «канон», «взірець», мовна ка-
ртина світу, типізація. Ж. Краснобоєва-Чорна у своїй статті «Термінополе концепт», опи-
суючи відмінності та подібності між науковими номінаціями концепт та стереотип, посила-
ється на тези лінгвіста В. І. Карасика і пропонує такі варіанти протиставлення концепту і 
стереотипу: 1) основним складником концепту є  мовні знання, а стереотип – це образ-
уявлення в його вербальній оболонці; 2) концепт – це поняття більш абстрактного рівня, 
стереотип є більш конкретним; концепт зберігається у формі гештальтів («цілісний образ, 
пережитий митцем під час творчого осяяння, функціональна структурна єдність, що 
з’являється незалежно від мотиваційних чинників, здатна впорядкувати різноманітність 
окремих явищ, витворювати наочно стійку, інтегровану, просторову форму предметів 
сприйняття.» [15, 224, т.1]), а стереотип у формі фрейм-структур («багатокомпонентний 
концепт, який розглядається в цілісності його складових частин…» [14, 74]); 4) концепт ви-
ступає феноменом парадигматичного плану, співвідноситься з системою ментальних 
утворень, а стереотип проявляється у комунікативній поведінці [14, 74-75]. 

Слід також зазначити, що при літературно-культурологічному підході термін концепт 
має певні точки збігу з таким літературним явищем як художня дефініція. Цей термін поз-
начає тлумачення одного поняття та явища через співвіднесення з іншими і виникає та 
функціонує у художній творчості. «У момент свого виникнення художня дефініція виступає 
результатом творчості індивіда, авторським твором, і тому характеризується 
суб’єктивністю. Художня дефініція відображає авторський світогляд, індивідуально-
особистісні пріоритети, інтелектуальний та художній потенціал творця, оригінальність пог-
ляду, нестандартність мислення, парадоксальність асоціацій, зіставлень» [14, 74]. Худож-
ня дефініція має великий вплив на смислову частину концепту. Л. Грузберг: 
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«…означуване в художній дефініції – культурний концепт» [14, 78]. І. А. Тарасова у науко-
вій статті «Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения», спираю-
чись на роботу О. В.  Беспаловой, зазначає: «Художній концепт – одиниця пізнання поета 
чи письменника, яка отримує свою репрезентацію в художньому творі чи їхній сукупності і 
виражає індивідуально-авторське осмислення сутності предметів і явищ» [22, 742], підкре-
слюючи цим самим, однорідність концепту та авторської ідеї. Концепт може розглядатися 
як наукова категорія і як художнє явище, яке існує в літературі. В якості наукового (в да-
ному випадку літературознавчого) поняття концепт — це абстракція, ідеальне явище. В 
художній творчості таке ідеальне явище наповнюється індивідуальними якостями. Вико-
ристовуючи вплив фундаментальних концептів культури, письменник і сам стає ініціато-
ром творення нових концептів. 

Таким чином, маючи різновекторне і різнофахове застосування терміну «концепт», 
який в літературознавстві позначає феномен художнього концепту як елемента літератур-
ного твору і як компонента літературного процесу, дозволяє при їх аналізі найбільш повно 
врахувати перманентну взаємодію між різними рівнями художніх явищ у поєднанні синх-
ронного і діахронного аспектів. Саме тому – звернення до цього терміну в літературознав-
чій науці є, на нашу думку, логічним, доречним і обґрунтованим. 
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ABSTRACT 

The article deals with the potential of Corpus linguistics as a empiric method of the con-
temporary linguistic research, highlights the advantages of use of the corpora method in the 
phraseological studies and determines the capability of the Internet as a linguistic corpus. The 
frequency of use of German expressive and communicative idioms is analysed with the help of 
the search engine Google and the possibility of applying this method in the phraseographic pro-
jects is argued. 
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В статті розглядається потенціал корпусної лінгвістики як емпіричного методу сучас-

них лінгвістичних досліджень, висвітлюються його переваги для фразеологічних студій і 
окреслюються можливості використання Інтернету як лінгвістичного корпусу. За допомо-
гою пошукової машини Гугл проводиться аналіз частотності вживання в Інтернеті фразео-
логічних експресивів і комунікативів німецької мови та аргументується можливість засто-
сування цього методу у фразеографічних проектах. 

Ключові слова: корпусна лінгвістика, мовний корпус, емпіричний, фразеологічні екс-
пресиви і комунікативи, Інтернет, пошукова машина. 

 
В статье рассматривается потенциал корпусной лингвистики как эмпирического ме-

тода современных лингвистических исследований, освещаются его преимущества для 
исследований фразеологии и определяются возможности использования Интернета как 
лингвистического корпуса. С помощью поисковой машины Гугл проводится анализ часто-
тности употребления в Интернете фразеологических экспрессивов и коммуникативов не-
мецкого языка и аргументируется возможность применения этого метода в фразеографи-
ческих проектах. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика, языковый корпус, эмпирический, фразео-
логические экспрессивы и коммуникативы, Интернет, поисковая машина. 

 
Корпусна лінгвістика, яка зародилася в 60-их роках минулого століття на англомов-

ному просторі, відкрила небачені раніше можливості емпіризації мовознавчих досліджень. 
Корпусний метод ґрунтується на використанні мовних корпусів – великих зібрань “справж-
ніх”, а не створених в дусі генеративістики власне з лінгвістичною метою текстів, що фор-
муються у корпус за чітко розробленими принципами. Сучасні лінгвістичні корпуси явля-
ють собою велетенські електронні текстові масиви баз даних, обладнані пошуковими ма-
шинами з контекстуальними, дериваційними та колокаційними, коокурентними критеріями. 
Загальновизнаними зразками, на які орієнтуються багато інших сучасних корпусів, є Бри-
танський національний корпус (British National Corpus – BNC) та Корпус сучасної амери-
канської англійської (Corpus of Contemporary American English – COCA), який є єдиним пу-
блічно доступним корпусом американського варіанту англійської мови. Серед найвагомі-
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ших корпусів німецької мови слід назвати передусім Cosmas-корпус Інституту німецької 
мови у Маннгеймі, який налічує майже 2 мільярди слів. 

Найширше застосування емпіричний комп’ютерний аналіз текстових масивів отримав 
у працях з лексикографії та лексичної семантики (J. Sinclair (1991) [9]; M. Stubbs (2001) 
[11]). Також і для фразеології корпусна лінгвістика стала незамінним методом, адже фра-
зеологічний фонд змінюється досить швидко і фразеологічні студії великою мірою залежні 
від підбору автентичних прикладів. Використання лінгвістичних корпусів для отримання 
емпіричного фразеологічного матеріалу продовжило існуючу у західній науковій школі те-
нденцію повороту до прагматичних досліджень. Нові перспективи відкриваються сьогодні 
також і перед вітчизняною школою, яка, за слушним зауваженням О.Я. Остаповича, “надто 
довго не могла звільнитися від пут відверто схоластичної структурно-семантичної паради-
гми досліджень, запрограмованої ще в середині минулого століття” [2]. Методи корпусної 
лінгвістики затребувані у фразеографічній практиці, зокрема для статистичного визначен-
ня загальновживаних фразеологічних одиниць, окреслення т.зв. “фразеологічного / паре-
міологічного мінімуму” [7]. 

Крім описаних вище систематично компільованих корпусів завдяки Інтернету існує 
велетенський текстовий архів з багатьма мільярдами сторінок, який із застосуванням на-
лежних пошукових машин може розглядатися як корпус. Оскільки на даний час ще не іс-
нує досконалих корпусів, величина яких достовірно відображала б реальне функціонуван-
ня тієї чи іншої національної мови, увага дослідників все частіше спрямовується на Інтер-
нет, який дозволяє практично “вживу” вивчати мову у великих масштабах. 

В Глобальній мережі доступні у електронному вигляді різножанрові тексти (матеріали 
порталів новин, газет, журналів, дискусійних форумів, блогів тощо) і корпусна лінгвістика 
вже довший час розглядає Інтернет як вигідне і практично безмежне джерело даних, хоча 
можливості їх обробки не можуть розглядатися однозначно; в останні два десятиліття в 
цьому напрямі ведеться активна робота, вченими розробляються різноманітні методи і 
прийоми дослідження мультилінійних і мультимедійних текстів з Інтернету [3; 4; 8]. 

В нашій роботі ми досліджуємо функціонування в Інтернет-дискурсі комунікативно-
експресивної фразеології німецької мови – стійких фразеологізованих речень на зразок 
(Ach), du kriegst die Tür nicht zu! Abwarten und Tee trinken! Du kannst mich am Abend besu-
chen! Das fängt ja gut an! So schnell schießen die Preußen nicht! Demnächst in diesem Thea-
ter; Ab nach Kassel! Новизною нашого дослідження є представлення цих одиниць як єди-
ного функціонального поля фразеологічних експресивів і комунікативів, що являє собою 
індуктивний синтез існуючих підходів. У рамках концепцій ідіоматичного карбування мови 
(Г. Файльке [5]) та “шаблонної мови” (Ш. Штайн [10]) серед інструментів інтенціонального 
мовного вжитку, коли стійкі фрази використовуються з метою досягнення певного комуні-
кативного та риторично-стилістичного ефекту, ми виокремлюємо функціональний клас 
фразеологічних експресивів і комунікативів (ФЕіК) – окремих висловлювань, синтакси-
чно оформлених у вигляді речень (еліптичних речень), закріплених узуально в мовній спі-
льноті для вираження інтенцій, оцінок і емоцій мовця, які характеризуються вживаністю, 
відтворюваністю, відносною стійкістю, комплексним значенням і виконують комунікативну і 
часто експресивну функцію (детальніше див. О.М. Гордій (2010) [1]). 

Інтернет може використовуватися як корпус у різний спосіб. Застосування пошукових 
систем дозволяє досліджувати у доступних електронних текстах певні мовні феномени, 
тобто загалом уся Глобальна мережа інтерпретується як велетенський корпус. З іншого 
боку, існує можливість на основі цих наявних у вільному доступі Веб-даних формувати 
власні корпуси меншого розміру, орієнтовані на певні лінгвістичні постановки питань. 
Оскільки нашим завданням серед іншого було встановлення частотності вживання ФЕіК, 
ми підійшли до використання Інтернету як корпусу у перший спосіб, обравши основним ін-
струментарієм нашого дослідження пошукову систему Google. 

Пошукова система являє собою програмно-апаратний комплекс з веб-інтерфейсом, 
що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. Статистичні дані сходяться в тому, 
що світовим лідером за пошуковими запитами є система Google [6]. Очевидно, що біль-
шість існуючих документів та веб-сторінок англомовні, і, на жаль, немає точної статистики 
про число німецькомовних URL-адрес, проте опубліковані в листопаді 2013 р. лабораторі-
єю W3Techs, яка надає інформацію про використання різноманітних видів технологій в Ін-
тернеті, дані про процентне співвідношення веб-сторінок різними мовами засвідчують, що 
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німецька мова займає тут третє місце із 5,9% після англійської (55,5%) та російської (6,1%) 
мов [12]. 

Хоча існуючі пошукові системи не призначені безпосередньо для лінгвістичних дослі-
джень і пошуковий алгоритм не відомий в деталях, існує достатньо причин для викорис-
тання пошукової машини Google. По-перше, пошук за допомогою Google відбувається 
надзвичайно швидко і є дуже простим. Корисним є те, що для кожного результату пошуку 
пропонується попередній перегляд, тобто подається короткий уривок із відповідного текс-
ту, при цьому сам пошуковий запит оптично виділяється за допомогою жирного шрифту. 
Важливо теж, що існує можливість налаштувати пошук лише однією певною мовою. Пере-
вагою пошуку за допомогою Google є те, що в його результати включаються також дані із 
чисельних форумів, які відображають великою мірою функціонування концептуально ус-
ного мовлення. Ще одним позитивним моментом такого пошуку є відповідність критерію 
актуальності, адже до відображених результатів постійно автоматично включаються най-
новіші веб-сторінки. Величина корпусу дозволяє припустити, що якщо якесь певне слово-
сполучення німецькою мовою взагалі можливе, то найшвидше і найнадійніше це можна 
встановити за допомогою Google. З іншого боку невизначена величина та постійна зміна 
Інтернет-корпусу виключає можливість встановлення частоти вживання тієї чи іншої оди-
ниці по відношенню до величини корпусу. Крім того, деякі тексти підраховуються у Google 
двічі чи навіть багаторазово, наприклад тоді, коли певний текст існує одночасно у різному 
форматі, як от PDF чи HTML-сторінка. Очевидно, що з цих причин отримані дані не можна 
розглядати як абсолютні, а лише як відносні. Незважаючи на те, що показник буде зміню-
ватися, можна відстежити певну тенденцію: чи фразеологічна одиниця взагалі вийшла з 
ужитку, або вживається надзвичайно рідко, чи, навпаки, характеризується широкою вжи-
ваністю. 

Аналіз наукової літератури останніх років хоча і показує зацікавленість вчених мож-
ливостями використання Інтернету як корпусу, проте на момент нашого дослідження не 
була запропонована єдина випробувана методика. В ході роботи ми зіткнулись з тим, що 
багато операцій довелось проводити “вручну”. Використання як інструментарію Google 
виявилось виправданим з тієї причини, що ця пошукова машина дозволяє проводити по-
шук точного тексту фрази, а не лише окремих слів чи їх поєднань. Для цього запит слід 
подавати, виділивши з обох боків знаком “…”. Ця опція особливо корисна для пошуку 
фразеологічних експресивів і комунікативів, які, порівняно з іншими фразеологічними оди-
ницями (ФО), відзначаються високою стійкістю, що виступає однією з їх категоріальних 
ознак. Проте така пошукова форма, як правило, виступала відправним пунктом, і ми не 
конструювали іншу форму лише у випадках однозначно широкої вживаності першої (слов-
никової) форми (напр.: Wenn Blicke töten könnten! Gut gebrüllt, Löwe! Daher der Name Brat-
kartoffel!) та щодо абсолютно стійких ФЕіК – одиниць з імпліцитною структурою речення 
(Ach du liebes bisschen! Ab nach Kassel!). В інших випадках, коли запропонована у словни-
ку форма речення зустрічалась у результатах рідко та за лексикографічної фіксації одно-
часно декількох форм, ми вручну конструювали також і інші форми для пошукового запи-
ту. Підбір цих форм ґрунтувався як на лексикографічних даних, так і на дослідницькій інту-
їції – відмінність між формами ФО полягала, як правило, у порядку конституентів (чи їх 
елімінації), часовій формі дієслова та варіативності займенників; враховувався також роз-
мовний варіант дієслова другої особи однини теперішнього часу (haste, kannste, siehste) і 
інші варіанти орфографії, напр.: Da haben wir die Bescherung / Da hast du die Bescherung / 
Da haste die Bescherung. 

Основний пошук здійснювався на сайті www.google.de у період з 06. – 09.2012 р. 
Описані труднощі щодо встановлення абсолютної частотності ускладнюються також тим, 
що Google подає лише максимум 500 результатів пошуку – звідси випливає складність 
провести чітку межу між вживаними і широко вживаними одиницями. Також ми виявили, 
що щодо багатьох маловживаних одиниць результати виявлялись дещо завищеними че-
рез багаторазове дублювання у підрахунках сторінок із різноманітних онлайн-словників. З 
метою уникнути серйозної похибки ці дані коригувались вручну відсіюванням таких сторі-
нок. Також проводилось відсіювання варіантів нефразеологічного прочитання ФО (напр. 
щодо таких одиниць: Die Tour kenne ich: розм. фам. Знаємо ми ці штучки! [НУФС2, 253; 
НРФС, 572; НРСРЛ, 681]; Lass dir Tee kochen!: розм. фам. Наставляй кишеню! [НУФС2, 
242; WddU, 826].  
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Проаналізувавши таким чином вживаність отриманих в ході наскрізної лексикографі-
чної вибірки із п’яти лексикографічних джерел [DU11; НРФС; НРСРЛ; WddU; НУФС1; 
НУФС2] 2303 ФО, ми виокремили широковживані одиниці, тобто “центральну частину” до-
сліджуваного поля фразеологічних експресивів і комунікативів німецької мови (всього 
1061 ФО, із показниками вживаності від 251 пошукової сторінки і вище, переважно обме-
жено 500 сторінками); до них прилягає “ближня периферія” – одиниці, які характеризують-
ся середньою вживаністю (654 ФО, показники вживаності від 11 до 250 сторінок), на “да-
льній периферії” розміщені ФО із низькою вживаністю (467 ФО, до 10 сторінок, серед них 
88 ФО вжиті виключно в тексті книг, опублікованих в Інтернеті). Крім того, на межі даного 
поля знаходяться 132 одиниці з нульовою вживаністю. 

Фразеологічні експресиви і комунікативи із нульовою вживаністю. До цієї групи 
ми зарахували 132 одиниці, пошук яких ні загалом в Мережі, ні серед груп Google (за ад-
ресою https://groups.google.com), ні у тексті доступних в Інтернеті книг не дав жодного ре-
зультату. Відсутність жодних “слідів” у Google дозволяє припустити оказіональну природу 
даних одиниць і їх лексикографічна фіксація вочевидь повинна бути переглянута. Щодо 
кореляції результатів пошуку по даній групі із лексикографічною вибіркою слід вказати, що 
більшість ФО із нульовою вживаністю (105 із 132) внесені лише до одного із використаних 
словників, з них 69 одиниць – до “Словника німецької розмовної мови” Г. Кюппера (Dir ha-
ben sie wohl die Antenne geklaut?: Frage an einen Dümmlichen [WddU, 38]; Das sagt man 
immer, wenn die Bratkartoffeln angebrannt sind: Das ist eine einfältige Ausrede für eine böse 
Überraschung [WddU, 127]). Значна кількість цих ФО марковані відповідно до середовища 
їх виникнення (терит. чи соц., серед них також грубі вирази, напр.: Blumendraht und Sta-
chelbeerkompott!: Ausruf der Verwunderung oder des Unwillens. Bayr. [WddU, 117]; Ab hier 
kommen die Bären von rechts: Redewendung angesichts einer einsamen, unbekannten Ge-
gend. Sold. [WddU, 79]; Was hängt am Baum und riecht?: Frage an einen Dummen oder Unfä-
higen. Jug. [WddU, 84]), і відсутність даних щодо їх вживання вочевидь можна пояснити 
швидким “виходом з моди”, характерним для молодіжного сленгу зокрема. Решта ФО цієї 
групи фіксовані переважно у словнику В. І. Гаврися (Da kannst du Meisen ausnehmen: 
розм. Тут ти нічого не доб’єшся [НУФС2, 50]; Das grenzt an Pommern!: розм. фам. Це вже 
занадто! [НУФС2, 111]; Wo hast du deinen Spiritus gelassen?: розм. Куди поділася твоя 
голова? Чим ти думаєш? [НУФС2, 206]), окремі – в словниках Л. Е. Біновича, В. Д. Дєвкі-
на та у Дуден 11. Крім того, деякі невживані ФО наявні у двох чи більше лексикографічних 
джерелах. Якщо відсутність даних щодо вживання одиниць на зразок Ich schlage dir die 
Kiemen ein!: По зубам получишь! Огребешь! (угроза) [НРСРЛ, 370; WddU, 409]; Dein Vater 
ist wohl Schuster?: Ты что заикаешься? [НРСРЛ, 631; WddU, 748] можна пояснити прагма-
тичними особливостями їх вживання (передбачають безпосередню присутність співроз-
мовника), то нульова вживаність одиниць Das haut einen auf den Schlips: розм. фам. Як 
обухом по голові (про неприємну несподіванку) [НУФС2, 166; НРФС, 489; WddU, 720]; Da 
hast du den Kitt!: розм. фам. Ось тобі наслідок! Оце й усе! [НУФС1, 381; НРФС, 325] та пе-
редусім культурно значимої фрази Aber sicher, sagte Blücher: ugs. scherzh. Ganz sicher ist 
das so [Du11, 702; НУФС1, 111; НРФС, 93] виявилась несподіваною і потребує підтвер-
дження чи спростування під час запланованого експерименту із опитування респондентів-
носіїв мови. 

Фразеологічні експресиви і комунікативи із низькою вживаністю. В ході аналізу 
нами виділено 467 одиниці із низькою вживаністю – це фразеологізми, які зустрічаються в 
Інтернеті або виключно на сторінках розміщених там книг (88 ФО), або вжиті і в інших тек-
стах (решта 379 ФО, максимум 10 прикладів вживань). Слід відзначити, що на німецько-
мовному секторі Інтернету представлений обмежений набір літературних джерел. Це 
пов’язано передусім із діючим авторським правом, яке забороняє повнотекстовий доступ 
до праць більшості авторів. Ми отримували дані переважно із сайтів www.gutenberg.org, 
www.zeno.org та за адресою http://books.google.de. Так, зокрема, проект Гутенберг (англ. 
Project Gutenberg, скор. PG) є громадською ініціативою з оцифрування, архівування і по-
ширення культурної спадщини, переважно літературних творів. За даними сайту на 2013 
р. бібліотека налічувала понад 42 тисячі творів, близько тисячі з яких – книги німецькомо-
вних авторів. Це переважно письменники, які жили і творили у 19ому – поч. 20ого століття 
чи навіть ще давніше. Таким чином можна припустити, що фразеологізми, щодо яких за-
фіксовані лише окремі приклади вживання у матеріалах даних сайтів, є архаїзмами і пот-
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ребують відповідного маркування у словниках, яке, як показав аналіз, відсутнє у переваж-
ній кількості випадків. Із 88 ФО, щодо яких результати пошуку у Google виявили вживання 
лише в літературних творах (як правило, минулих епох) більша частина, як і ФЕіК із ну-
льовою вживаністю, а саме 48 одиниць, зафіксовані лише в одному з розглянутих лекси-
кографічних джерел; але, на відміну від останніх, основна частка тут припадає на словник 
В. І. Гаврися (27 ФО), напр.: Da hat eine Eule gesessen: розм. Справа не вигоріла, зірвала-
ся [НУФС1, 189]; Hol dich der Fuchs!: розм. фам. Щоб тебе вовки з’їли! [НУФС1, 228]. Жо-
ден із цих фразеологізмів не маркований як архаїзм. Загалом із 88 ФЕіК, вжитих виключно 
в художніх творах, лише два фіксовані із позначкою “заст.”: Das dank ihm der Teufel!: заст. 
розм. фам. Від мене він подяки не діжде! [НУФС1, 139; НРФС, 119]; Da ist mir die Quinte 
gesprungen: заст. розм. Тоді я скипів, розлютувався [НУФС2, 118; НРФС, 446; WddU, 
369]. Один вираз ми визначили як фіксований лексикографічно авторський оказіоналізм. 
Фраза Da könnte man farbig sein: розм. От де багато вражень! [НУФС1, 196] зустрічаєть-
ся лише у “Обеліску” Е.-М. Ремарка. 

40 ФЕіК із прикладами виключно в (давніх) літературних творах фіксовані в двох і бі-
льше словниках. Зроблені на основі результатів нашого пошуку висновки про їх оказіона-
льний чи архаїчний характер ми плануємо верифікувати за допомогою опитування респо-
ндентів. Проте очевидно, що наявний у всіх п’яти джерелах вираз із відносно простою мо-
тиваційною основою Da hört (sich) doch die Weltgeschichte auf!: розм. Це вже занадто! Це 
вже виходить за всякі межі! [НУФС1, 51; НРФС, 46; DU11, 860; WddU, 916; НРСРЛ, 740], 
реалізований одноразово як Da hört ja die Weltgeschichte auf та в десяти прикладах у фо-
рмі Da hört sich doch die Weltgeschichte auf! (у творах німецьких письменників 19ого-
першої половини 20ого століть – R. Herzog, B. Wille, H. Ball, W. Raabe і ін.), і жодного разу 
не вжитий ані в емоційних постах форумів, ані в жодній газетній чи журнальній статті, є 
архаїзмом, і якщо і може бути занесений до фразеографічного джерела, то обов’язково із 
відповідним маркуванням. Це ж стосується і культурно значимої фрази Da kennen Sie 
Buchholtzen schlecht!: розм. Погано ви мене (або його) знаєте! [НУФС1, 129; НРФС, 110; 
НРСРЛ, 140; WddU, 138], запевнень Ich will Matz heißen, wenn …: розм. фам. Назвіть ме-
не дурнем, якщо це не так! [НУФС2, 46; НРФС, 392; WddU, 526]; Ich will des Todes sein, 
wenn …: Щоб я крізь землю пішов, якщо … [НУФС2, 249; НРФС, 569; WddU, 862] та інших 
ФЕіК. 

Крім ФЕіК, вжитих виключно на сторінках доступних в Інтернеті книг, до одиниць із 
низькою вживаністю ми зарахували також ФО, результат пошуку щодо яких виявив до 10 
прикладів вживання на німецькомовному просторі Інтернету (всього 376 ФО, з них фіксо-
вані в одному словнику 165 одиниць, у двох – 88, в трьох – 45, в чотирьох – 40, і 38 оди-
ниць представлені у всіх п’яти використаних для суцільної лексикографічної вибірки дже-
релах). Як і щодо описаних вище фразеологізмів, більшість із фіксованих в одному слов-
нику 165 одиниць – це ФО, представлені в “Словнику розмовної німецької мови” Г. Кюппе-
ра та в “Німецько-українському фразеологічному словнику” В.І. Гаврися (89 і 45 ФО відпо-
відно). Серед цих фразеологізмів можна намітити як одиниці архаїчного характеру (поо-
динокі випадки вживання в Мережі / поодинокі випадки вживання в Мережі та приклади на 
сторінках книг, напр.: Und wenn der Teufel auf Stelzen geht: Unter allen Umständen [WddU, 
830]; Krieg den Dalles!: Verwünschung [WddU, 155]; Mag werden, was will!: розм. Хай буде, 
що буде! Що буде, те й буде! [НУФС2, 316]; Das steht baumfest: Це напевно, це поза вся-
ким сумнівом [НУФС1, 79], так і оказіонально-варіантні утворення за зразком вживаніших 
ФЕіК (Ich glaub(e), mein Nilpferd bohnert!: Ausdruck des Erstaunens. Halbw. [WddU, 573]; Du 
kannst mich puffen!: Ausdruck des Nichtwissens. Analog zu “Du kannst mich totschlagen!” 
[WddU, 633]; Das lass dir knipsen! / Das kannst du dir knipsen lassen!: Ausdruck der Abwei-
sung. Moderne Variante zu “Lass es dir malen” [WddU, 435] чи фразеологізмів інших типів 
(пор.: (Na), so blau!: розм. Таке! Такі вигадки! Ти мене за дурня вважаєш? [НУФС1, 106] і j-
m blauen Dunst vormachen: розм. морочити голову, замилювати очі, напускати туману 
кому-н. [НУФС1, 159] / das Blaue vom Himmel herunterlügen: розм. плести нісенітницю, 
брехати [НУФС1, 107]), а також загалом оказіональні одиниці, які або не встигли увійти у 
широкий вжиток, або досить швидко “вийшли з моди” (Bei mir Zement, da kannst du lange 
kratzen!: Ausdruck der Ablehnung [WddU, 941]; Ganz groß, Klavier und Geige!: Ausdruck 
höchster Bewunderung. Hergenommen von einem Festessen mit Musik [WddU, 421]. 



© Studia methodologica, ISSN 2307-1222, No. 36. 2014 
 

 

     Ternopil’ | Ukraine     91 

 

Лексикографічно ширше фіксовані ФЕіК із низькою вживаністю з великою долею ймо-
вірності можуть бути віднесені до одиниць, які вийшли / виходять з ужитку. Це підтверджу-
ється як присутністю в їх складі архаїчних елементів (der Henker, der Tausend), так і наяв-
ністю крім невеликої кількості випадків “загальної” вживаності прикладів “книжного” вжит-
ку: Hol's / hol mich der Henker!: salopp (als Fluch) Verdammt noch mal! [Du11, 344; НУФС1, 
345; НРФС, 274; НРСРЛ, 300]; Dazu hat Buchholtz kein Geld: На це в мене (або у нього) 
нема грошей, це для мене (або для нього) надто дорого [НУФС1, 128; НРСРЛ, 140; 
НРФС, 110]; Ei der Tausend!: (veraltend) Ausruf der Überraschung [Du 11, 760; НУФС2, 242; 
НРФС, 561; WddU, 826]; відповідне маркування, як показав аналіз, наявне лише в окремих 
випадках. Дещо несподіваними виявились результати корпусного пошуку і щодо низької 
частотності низки інших фіксованих у лексикографічних джерелах ФО: Das geht übers 
Bohnenlied; Da geht’s nicht katholisch zu! Große Geister stört das nicht; Da haben wir den Bra-
ten / Da hast du den Braten! Das ist ein Ding wie (ei)ne Wanne!, тому наступним нашим кро-
ком буде проведення відповідного опитування з метою підтвердження отриманих даних. 

Фразеологічні експресиви і комунікативи із середньою та високою вживаністю. 
Проведений пошук лексикографічно фіксованих ФЕіК німецької мови в Інтернет-корпусі 
засвідчив, що більшість одиниць з нашої вибірки мають середню чи високу частоту вжи-
вання. Як ми вже зазначали, особливості пошукової машини Google (обмеження перегля-
ду результатів пошуку 500 сторінками) утрудняють виокремлення одиниць частотних і ду-
же частотних. Ми виділили 650 ФЕіК з середньою частотою вживання (від 11 до 250 прик-
ладів у Google) та 1057 ФЕіК з високою частотою вживання (від 251 прикладу, переважно 
до 500 прикладів). Межа в 250 прикладів не є цілком довільною – аналіз отриманих ре-
зультатів показав певну відмінність між даними частотними групами ФЕіК. Так більшість 
одиниць із високою частотою вживання відзначаються особливими дискурсивними харак-
теристиками. Це виявляється не лише в активному вживанні їх у міжособистісній комуні-
кації на форумах чи в блогах, але й загалом у різноманітному використанні в Інтернет-
дискурсі, як от в заголовках статей чи повідомлень в онлайн-виданнях і інформаційних 
сайтах, в назвах груп соціальних мереж і ін. Частина одиниць із середньою частотою вжи-
вання є “формульними” варіантами (тобто формами з вираженою функціональною спеці-
алізацією) менш стійких ФО чи одиницями із низьким ступенем ідіоматичності. Це підтвер-
джують і дані лексикографічної вибірки: 211 ФО фіксовані лише в одному, ще 132 – у двох 
з використаних словників, переважно це словники Г. Кюппера, В. І. Гаврися і В. Д. Дєвкіна, 
які відзначаються наявністю значної кількості неідіоматичних стійких сполучень слів (на-
пр.: Das haben wir alles schon gehabt: Все это нам уже давно известно [НРСРЛ, 278]); Das 
kann man wohl behaupten: (клише – подтверждение сказанного) Это, пожалуй, так (пра-
вильно, верно) [НРСРЛ, 106]; Das sieht mies aus! / Die Sache steht mies!: розм. фам. Кепсь-
кі справи [НУФС2, 53]) та вульгарних і жаргонних виразів, а також варіантів “загальномов-
них” стійких фраз (словник Г. Кюппера), напр.: Geschissen, mein Herzchen!: Du irrst dich! 
[WddU, 288]; Ich glaube, mein Pferd schielt!: Ausdruck ungläubigen Staunens. BSD [WddU, 
605]; Wir werden das Schwein schon töten: Diese Sache werden wir gut erledigen [WddU, 754]. 
Якщо таку поодиноку лексикографічну фіксацію вищенаведених прикладів можна розгля-
дати як певною мірою випадкову, то багато інших одиниць із середньою частотою вжи-
вання (So streng sind dort die Bräuche: Redewendung angesichts eines ungewöhnlichen Her-
kommens, das in dieser Lage sinnlos wirkt [WddU, 127]; Ich bin dafür, dass wir dagegen sind: 
Umschreibung einer Ablehnung [WddU, 154]; Höher geht’s nimmer: Дальше некуда! Это уж 
чересчур! [НРСРЛ, 325]; So fragt man (die) Leute aus!: Ich lasse mich nicht ausfragen! [WddU, 
495]; Wie habe ich das wieder gemacht?!: selbstironischer Ausdruck der Genugtuung über eine 
Leistung [WddU, 512]) можуть бути враховані у майбутніх проектах з укладення фразеоло-
гічних словників німецької мови, принаймні розмовної мови чи словника фразеологічних 
експресивів і комунікативів. Також ми виявили, що у групі ФЕіК з середньою частотою 
вживання, на відміну від одиниць із низькою і з нульовою вживаністю, більшою є частка 
широко фіксованих ФО (131 ФО в п’яти, 76 – в чотирьох і 100 – в трьох словниках; ось де-
які приклади: Daher der Name Bratkartoffel! Da / dort möchte ich nicht begraben sein; Das 
freut einen denn ja auch! Ran an die Gewehre! Da / nun schlag einer lang hin! Ich kann nicht 
hexen! Wie kommst du mir (eigentlich) vor?, тобто простежується тенденція відповідності 
лексикографічної фіксації і реальної, встановленої інтерсуб’єктивно частоти вживання ФО 
даного типу. 
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Схожа картина спостерігається і щодо ФЕіК з високою частотою вживання (всього 
1057 одиниць). Більшість з них широко фіксовані в лексикографічних джерелах (330 ФО – 
у всіх п’яти словниках, використаних для наскрізної вибірки, 180 – в чотирьох, 185 – в 
трьох, 183 – у двох і 179 ФО – в одному з словників). Широко фіксованими є одиниці, які, 
так би мовити, “на слуху” у носіїв мови, напр.: So siehst du aus! Gut gebrüllt, Löwe! Das ist 
(nicht) mein Bier; (Ach) du liebes bisschen! Jetzt schlägt's (aber) dreizehn! Du kannst / der kann 
usw. mich gern haben; Da lachen (ja) die Hühner! та ін. Як ми зазначали вище, результати 
корпусного пошуку показали, що ці одиниці володіють “дискурсивною доданою вартістю”. 
Серед ФЕіК з високою частотою вживання, представлених в лексикографічних джерелах 
вужче, теж, як і щодо одиниць з середнім показником частотності, можна виділити фрази, 
які відзначаються низьким рівнем ідіоматичності і потрапляння яких до словників (не для 
носіїв мови – це переважно словники В. І. Гаврися і Л. Е. Біновича) обумовлене лише їх 
певною функціональною спеціалізацією і повторюваним вживанням, напр.: Das ist etwas 
anderes: Це інша річ [НУФС1, 30]; Da hast du dich aber sehr verrechnet!: Тут ты крепко 
просчитался, не тут-то было, этот номер у тебя не пройдет! [НРФС, 594]; Hier ist 
Stimmung!: розм. Тут весело! [НУФС2, 223]; Das sieht böse aus: Кепські справи [НУФС1, 
118]. Щодо великої кількості інших частотних ФЕіК (Was sehen meine entzündeten Augen?: 
Was sehe ich? [WddU, 59]; Nie sollst du mich befragen: scherzh. Dazu möchte ich mich nicht 
äußern [Du11, 99]; Da könnte ja jeder kommen!: Ausdruck der Abweisung [WddU, 380]; Nicht 
schlecht, Herr Specht!: ugs. scherzh. Ausdruck der Anerkennung [Du11, 666]; Da steckt man 
nicht drin: ugs. Das kann man nicht vorhersehen, wissen [Du11, 173]) виявлене нами вузьке 
представлення у лексикографічних джерелах може бути виправдане хіба що їх розмовним 
характером; різноманітне вживання цих фраз у дискурсі проте дозволяє рекомендувати їх 
для майбутніх лексикографічних проектів. 

Порівняння отриманих результатів із даними попереднього (часткового) пошуку, здій-
сненого раніше у 2009 р., виявляє наступну закономірність: абсолютні показники практич-
но не змінились передусім щодо маловживаних одиниць та одиниць з нульовою вживаніс-
тю, щодо інших одиниць вони переважно зросли із розширенням самого корпусу, що од-
нозначно свідчить про певну надійність корпусу, невипадковість отримуваних результатів. 

Проведений аналіз частоти вживання фразеологічних експресивів і комунікативів ні-
мецької мови демонструє один з можливих способів використання Інтернету як мовного 
корпусу. Отримані таким чином результати, вочевидь, можуть використовуватись у відпо-
відних фразеографічних проектах. Наступним кроком, як зазначено вище, буде верифіка-
ція даних результатів за допомогою опитування носіїв мови. 
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ABSTRACT 

Nikolova O.O. Motive of substitution/sham in the literature of western Europe and Russia 
ХVІІ-ХVІІІ centuries: determinants and genre diapason of functioning. 

The article deals with motive of substitution/sham in the literature of western Europe and 
Russia ХVІІ-ХVІІІ centuries. We examine this motive's genre diapason of functioning, aesthetic 
factors of popularity in artistic work of this period (baroque, classicism, Enlightenment, rococo). 

Key words: motive, genre, determinant, literary tradition.  
 
Николова А.А. Мотив подмены/притворства в западноевропейской  и русской литера-

турах ХVІІ-ХVІІІ ст.: детерминанты и жанровый диапазон функционирования.  
Статья посвящена рассмотрению проблемы жанрового диапазона функционирова-

ния традиционного мотива подмены/притворства в  западноевропейской и русской лите-
ратурах ХVІІ-ХVІІІ ст. также определены основные эстетические факторы, которые обус-
лавливают причины его популярности в художественном творчестве данного периода 
(барокко, классицизм, Просвещение, рококо).  

Ключевые слова: мотив, жанр, детерминанта, литературная традиция. 
 
Nikolova O.O. Motyw podstawienie/udawanie w zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej literatury 

XVII-XVIII wieków: determinany i genre zakres funkcjonowania. 
W artykule omówiono problemy funkcjonowania motywe podstawienie/udawanie w 

zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej literatury XVII-XVIII wieków. Analizujemy zakres stosowania, 
czynniki estetyczne popularność w twórczości z tego okresu (barok, klasycyzm, oświecenie, 
rokoko). 

Słowa kluczowe: motyw, genre, determinany, tradycja literacka. 
 
Стаття присвячена розгляду проблеми жанрового діапазону функціонування тради-

ційного мотиву підміни/удавання у західноєвропейській та російській літературах ХVІІ-ХVІІІ 
ст. Також визначені основні естетичні фактори, що обумовлюють причини його популяр-
ності у художній творчості даного періоду (бароко, класицизму, Просвітництва, рококо). 

Ключові слова: мотив, жанр, детермінанта, літературна традиція. 
 
Невідповідність видимого та істинного є не лише поширеним явищем дійсності – ор-

ганічно пов'язаний із ним мотив підміни/удавання типовий для художньої творчості бага-
тьох народів. Уважний розгляд специфіки цього феномену призводить до усвідомлення 
розмаїття його видозмін у різних національно-жанрових традиціях, спроб класифікацій ві-
дповідного матеріалу, виділення загальних тенденцій використання, факторів, які сприя-
ють його популяризації. 
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Сюжетні ситуації із підмінами та удаваннями часто є тісно взаємопов’язаними (в од-
них випадках удавання створює можливість  підміни, в інших – здійснена підміна потребує 
удавання), що дозволяє об’єднати їх в межах одного наративного  інваріанту.   

Серед найбільш популярних різновидів даного мотиву – обманна зміна соціальної 
ролі (багатій, володар у подобі бідняка, свого слуги чи навпаки), крос-ґендерна травестія 
[12] (чоловік одягається у дівоче вбрання або жінка – в чоловіче), підміна в ліжку (коханки, 
дружини, законного чоловіка) чи нічному побаченні, підміна на весіллі (пов’язана із появою 
псевдонаречених), імітація «надприродного статусу» (людина удає неземну істоту або во-
лодіння надможливостями) тощо. Всі вони ґрунтуються на радикальній рольовій інверсії, 
карнавальній «логіці зворотності» [2,4].  

Незважаючи на те, що рівень цікавості літературознавців до відповідного явища є 
доволі високим (праці О. Фрейденберг [15], [16], М. Бахтіна [2], Є. Мелетинського [6], [7], 
[8], [9], [10] тощо), ґрунтовна проблема концептуального узагальнення цього матеріалу за-
лишається не вирішеною, потребуючи урахування типології, характеру, призначення та 
жанрового діапазону, провідних детермінант використання фабульних епізодів із підміна-
ми й удаваннями у різних культурних традиціях в цілому та в словесній творчості ХVІІ-
ХVІІІ ст. зокрема.  

Мета статті – визначення детермінант та жанрових меж використання найбільш по-
ширених варіантів мотиву підміни/удавання в західноєвропейській і російській літературах 
вказаного періоду. 

Мотив підміни/удавання, генетично пов'язаний із прадавніми міфами та ритуалами, 
фольклором, карнавальними дійствами, є поширеним в західноєвропейській культурі ще 
за часів античності (комедії, романи), Середньовіччя (фабліо, фарси, шванки) та Відро-
дження (комедії, новели, пікарески тощо).  

Не втрачає він своєї актуальності й у літературі бароко, що можна пояснити філо-
софською концепцією цього напряму, показовими з точки зору його характеристики ідеями 
ілюзорності, примарності, «театральності» буття.  

Так, наприклад, у творі Г. Я. Гріммельсгаузена «Simplicius Simplicissimus» думка про 
перманентну мінливість світу є однією із провідних. Підміни тут мають, переважно, карна-
вальну природу, генетично близьку до ренесансного іспанського роману (пікарески та 
«Дон Кіхота» М. де Сервантеса). А у французькому крутійському романі низового бароко, 
«Правдивий комічний опис життя Франсіона» Ш. Сореля, сюжетна ситуація із травестією 
(Франсіон та його пан удають простолюдинів) навіть доповнена авторським поясненням 
типових причин такого перевдягання. «Когда вельможи желают потешить себя соучасти-
ем в комедийном действе, то выбирают себе обычно роли простолюдинов. Их прельщает 
испытать, хотя бы в воображении, как живется людям низкого звания» [13, 294]. 

Значущу роль підміни відіграють в іспанській барочній драматургії. Розглядаючи на-
ціональний варіант комедії на матеріалі творчості таких драматургів як Лопе де Вега, Тір-
со де Моліна та Педро Кальдерон, М. Андрєєв зазначає: «Лопе особенно охотно обыгры-
вает мотив перемены облика: его герои и героини оборачиваются рабами, слугами, цыга-
нами, шутами, безумцами, меняют пол» [1, 9]. І якщо, «для Лопе переодевания, предпола-
гающие нисхождение в другой социальный статус, можно считать чуть ли не правилом 
(как и для Тирсо), то для Кальдерона это исключение» [1, 17]. Дослідник звертає увагу на 
комедії «Ляпас від жінки – не образа» (Лісандра перевдягається в чоловічий одяг, а Сезар 
– у жіночий), «Під знаком ненависті і любові» (герцог у подобі простого солдата наймаєть-
ся на службу до коханої), «Не завжди вір у гірше» (героїня переховується від помсти, уда-
ючи з себе служницю) тощо. 

Звертаючись до любовної тематики, Т. де Моліна використовує традиційний мотив 
крос-ґендерної травестії («Дон Хіль Зелені штани», «Любов-лікар»); підміни та викликана 
ними плутанина (особливо під час нічних побачень) сприяють загостренню інтриги («Се-
вільський бешкетник»,  «Покарання за помилку», «Хто мовчить, тому таланить» тощо.).  

У ХVІІ ст. до іспанської драматургії як до джерела численних сюжетів (у тому числі й 
заснованих на удаваннях) звертаються французькі письменники. Її поєднання із давньо-
римською (плавтівською), італійською («вченою» та dell'arte), національною (фарсовою) 
традиціями створює ґрунт для класицистичної комедії. Широко представлені тут підміни і 
травестії починають відповідно до вимог «жанрової ієрархії» сприйматися виключно як 
надбання «низької» народної культури, потрібні лише для створення комічного ефекту.  
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Особливо активно використовує відповідні мотиви Ж.-Б. Мольєр. Так, наприклад, у 
«Смішних манірницях» одягом обмінюються пани і слуги, у «Міщанині-шляхтичі» Клеон 
грає знатного правителя, а у «Вчених жінках» Арманда та Філамінта удають освічених ін-
телектуалок. В усіх випадках автор «високих комедій» висміює необґрунтованість претен-
зій тих, хто, втратив зв’язок із реальним життям (манірниць, пана Журдена, «вчених жі-
нок»). 

У ХVІІІ ст. підміни зберігають свою актуальність для драматургії. Традиційні сюжети із 
удаваннями використовують К.  Гольдоні  ( у «Слузі двох панів» героїня, щоб знайти коха-
ного, перевдягається в чоловічий костюм), П. О. К. де Бомарше (нічна «рокіровка» графині 
і служниці під час побачення в «Одруженні Фігаро»), Маріво (Сільвія міняється місцем із 
Лізеттою, а її наречений Дорант  – із Арлекіном у «Грі кохання й випадку»), К. Гоцці (у ф'я-
бах «Король-олень» та «Щасливі жебраки» функціонує баладно-казковий мотив «прави-
тель подорожує в подобі простолюдина»). Останній зустрічається як в східному, так і в за-
хідноєвропейському фольклорі. Його основні джерела розглядає в передмові до роману 
«Айвенго» В. Скотт, звертаючи основу увагу на англійські балади. На матеріалі талмудич-
них переказів, мусульманських та слов’янських легенд про царя Соломона аналізує тран-
сформації сюжету про «мандрівного правителя» О. Веселовський ([6]).  

У літературі рококо мотив підміни/удавання зазнає дещо відмінної інтерпретації (по-
рівняно із попередніми напрямами): він набуває певної легкості, «грайливості», а опозиції 
«правда – брехня» і «бути –здаватися» вже не видаються такими непримиренними. Тра-
вестія рококо є скоріше маскарадним, ніж карнавальним феноменом: у ній більше вишу-
каності і витонченості. Так, зокрема, показовими у цьому плані є твори Лесажа («Походе-
ньки Жиля Бласа»), Маріво (численні комедії, романи). Перший ближче стоїть до крутійсь-
кого роману, другий – поєднує відповідні надбання із традиціями італійської та національ-
ної комедії. «Столь любимый Мариво мотив переодевания...приобретает в этом романе 
(«Щасливий селянин» – О. Н.) особый, обобщающий смысл. Жакоб, так много думающий 
и говорящий об одежде, – это не только верно подмеченный бытовой и психологический 
штрих. Одежда, которую легко снять и заменить другой, становится в книге всеобъемлю-
щим символом, одинаково приложимым как к отдельному, частному человеку, так и ко 
всему обществу.  

Но в обществе, с такой реалистической прозорливостью описанном Мариво, герои 
меняют не только камзолы и шляпы. Жизнь требует от них сменить взгляды и убеждения, 
«сменить» характеры... В этом неустойчивом, постоянно меняющееся обществе непре-
рывной перелицовке подвергаются моральные нормы” [11, 320]. 

Мотив підміни/удавання набуває практично статусу жанрового кліше в літературній 
казці, яка формується в к. ХVІІ-ХVІІІ ст. у Франції, парадоксальним чином поєднуючи цін-
ності салонній культури із традиціями фольклору (літературні казки розробляють 36 сюже-
тів з 115, які зустрічаються у французькій народній творчості [14, 13]), античності, східної 
фантастичної прози, лицарського роману, середньовічних фабліо, ренесансних новел то-
що. Так, наприклад, фольклорно-казкове походження мають підміни у творах Ш. Перо 
(«Попелюшка», «Кіт у чоботях», «Віслюка шкіра»). Із перевдяганням лицаря у паломника 
як своєрідним варіантом мотиву «мандрівного правителя» зустрічаємося в казках «Про 
собачку, що розкидала коштовності» Ж. де Лафонтена та «Що подобається дамам» Воль-
тера. Основу сюжету «Чарівника» Ш. К. де Ела Форс створює типова для фабліо («Мірош-
ник із Карле», «Про священика та про Алізон», «Трюбер») та новели («Декамерон» Дж. 
Боккаччо, «Осміяний закоханий» Н. де Труа, «Небилиці» Х. де Тімонеди тощо) ситуація 
підміни у ліжку: чоловікові замість жаданої коханки або нареченої підкладають стару, роз-
пусницю чи навіть ляльку, а місце знатної дами займає її служниця. Сама ж французька 
письменниця орієнтується на анонімне продовження роману Кретьєна де Труа «Персе-
валь», у якому чаклун замінює дружину короля тваринами (собакою, свинею), однак дещо 
пом’якшує ситуацію: королеву підміняє рабиня. Із скарбниці «мандрівних» сюжетів запози-
чений також  матеріал для «Історії Малека і принцеси Ширін» Ф. П. де ла Круа: хитрий 
крутій видає себе за пророка Магомета і завдяки обману спить із принцесою. Подібні фа-
бульні епізоди представлені також в романі псевдо-Каллісфена «Олександрія» («обман 
Нектанеба»), анонімній збірці «Сто нових новел», «Декамероні» Дж. Боккаччо  тощо. 

У російській літературі сюжетні ситуації із підмінами/удаваннями починають 
з’являтися набагато пізніше. Оскільки давньоруська культура заснована на цінностях пра-
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вослав’я з його нетерпимим ставленням до переважної більшості проявів карнавальної 
стихії, порушень соціальної чи ґендерної ієрархії (виключення – феномен юродства), то її 
ставлення до різноманітних обманів довгий час є переважно негативним. 

Лише з ХVІІ ст., внаслідок петровських реформ, починається поступове засвоєння за-
кордонних театрально-літературних традицій, жанрових кліше комедій, новел, романів 
(авантюрного, крутійського тощо). Обрана нами для розгляду доба характеризується ак-
тивним сприйняттям російською літературою надбань західноєвропейської культури (кла-
сицизму, Просвітництва), що дозволяє продемонструвати значення останньої для популя-
ризації мотиву підміни/удавання в російській словесній творчості, визначити провідні тен-
денції та жанровий діапазон його функціонування.  

Так, зокрема, доцільно припустити, що традиційний мотив «чоловік перевдягається у 
жіноче плаття заради любовних утіх» приходить в російську літературу ХVІІ-ХVІІІ ст. саме 
з Заходу. «Мотив перевдягання хлопця у жіночий одяг з метою зведення дівчини, який йде 
із середніх віків, на Заході став предметом різних народних поем, балад та переказів, зго-
дом примандрував до Східної Європи» [4]. Із таким удаванням, заснованим на візуальній 
зміні статі, зустрічаємось також у збірці «Про любовні страждання»  поета Парфенія (I ст. 
до  н.  е.), «Описі Еллади» Павсанія (II ст. н. е.), середньовічних творах («Альді» Вільге-
льма Блуаського та фабліо «Трюбер»), у «Нових забавках і веселих розмовах» Б. Депер'є, 
«Французьких новелах» Сеґре, «Історії донни Марії та юного князя Джустініані», «Приго-
дах прекрасної мусульманки» А.-Ф. Прево д'Екзіля тощо. 

У російській літературі тип «травесті-розпусника» з’являється в повістях, подібних за 
змістом та композицією до пікарески. Це «Повість про Фрола Скобєєва» (Фрол у жіночому 
платті спокушає дочку багатія) та «Приваблива кухарка, або походеньки розпусної жінки» 
М. Чулкова (заради любовних побачень Ахаль перевдягається у жінку). 

У ірої-комічній поемі «Єлисей, або Роздратований Вакх» В. Майкова, яка продовжує 
традиції західноєвропейських пародій на героїчні епопеї, задля створення комічного ефек-
ту використовується один з поширених варіантів типового мотиву підміни у шлюбному лі-
жку – сторонній чоловік (Єлисей) займає місце законного шлюбного партнера. 

Брак власне-національного репертуару російського театру у ХVІІ ст. компенсується 
західноєвропейськими запозиченнями – особливо значущим є вплив італійської (dell'arte) 
та французької (мольєрівської) комедій, більшість сюжетів яких засновані на різноманітних 
підмінах та удаваннях. Так, зокрема, з явною орієнтацією на зразки відповідних жанрів 
створює свою комедію «Тресотініус» О. Сумароков: її сатиричні образи викликають асоці-
ації із «Вченими жінками» Ж.-Б. Мольєра. 

У російських комедіях ХVІІ-ХVІІІ ст. різноманітні травестії, рольові рокіровки, обманні 
претензії персонажів використовуються не стільки для загострення інтриги, посилення на-
пруженості сюжету та створення сміхового ефекту, скільки задля демонстрації певної ав-
торської ідеї, дидактизму й моралізаторства (російська комедія відповідного періоду має 
переважно повчальну, а не розважальну функцію). «Підходящими» у цьому плані є тради-
ційні для західноєвропейської літератури сюжетні ситуації за участі різноманітних обман-
щиків, які удають магів, знахарів, провидців тощо (Лукіан «Олександр або Псевдопророк», 
Дж. Боккаччо «Декамерон», Л. Аріосто «Чорнокнижник», численні німецькі шванки, Дж. 
Фаркер «Офіцер-вербовщик» тощо).  

У російських комедіях їхні образи демонструють негативне ставлення до таких фено-
менів як ворожба, чаклунство (іманентне, з одного боку, Просвітництву, а з іншого – хрис-
тиянському православ’ю), допомагають авторам висміяти забобонність, народну віру у 
чудеса: анонімна комедія «Добронрав», «Мірошник-чарівник, обманщик і сват» А. Аблесі-
мова тощо. 

Також з метою сатиричного викриття соціальних вад (самодержавно-деспотичного 
режиму), вираження просвітницьких ідей (про необхідність «розумної монархії») викорис-
товуються мотиви підміни/удавання в  алегоричному памфлеті «Каїб» І. Крилова. З одного 
боку, тут функціонує мотив заміни людини (тут – правителя) лялькою. Сам автор вказує, 
що запозичив його в Гомера («так некогда Аполлон на Троянской брани подменил Энея 
подделанною под его вид статуею» [5, 603]). З іншого – письменник звертається до тра-
диційного сюжету про пригоди мандрівного правителя, який удає простолюдина, орієнту-
ючись у даному випадку скоріше на східну (арабські казки про подорожі Харуна ар-
Рашида), ніж західну традицію.  
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 Звичайно, в межах однієї статі неможливо детально проаналізувати весь різноманіт-
ний матеріал, пов'язаний із основним предметом нашого дослідження. Однак, враховуючи 
доволі високий рівень «популярності» мотиву підміни/удавання в літературах даного пері-
оду, навіть вище розглянуті варіанти функціонування дозволяють зробити деякі висновки 
щодо детермінант та жанрового діапазону його використання.  

Отже, найбільшої популярності у ХVІІ-ХVІІІ ст. відповідний мотив набуває в іспансь-
кій, італійській та французькій літературах (комедіях, пікаресках, новелах і літературних 
казках). В російській літературі він з’являється значною мірою саме під впливом даних жа-
нрових традицій. Звернення до сюжетних ситуацій із обманними підмінами підпорядкова-
не або ж затвердженню ідеї «ілюзорності» буття (бароко), або є засобом сатири, моралі-
заторства й дидактизму (класицизм, Просвітництво), або ж виконує розважальну функцію, 
підштовхуючи читача до занурення у вишукано-фантастичний світ рококо. 

Перспективним, на наш погляд, є також створення класифікацій варіантів мотиву пі-
дміни/удавання у західноєвропейській та російській літературах різних періодів, виділення 
загальних тенденцій їх використання. 
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ABSTRACT 

In the paper the case method of learning a foreign language as one of the most effective 
methods is considered. Emphasized usage of the interactive foreign languages learning in a 
higher military institution. Analyzed using of authentic video to form sociolinguistic competence 
as well as to get acquainted with the culture. 

Keywords: case method, authentic video, sociolinguistic competence, culture, interactive 
learning. 

 
В статті розглянуто ситуативний метод навчання іноземної мови як один із найефек-

тивніших методів. Наголошено на використанні інтерактивних форм навчання під час ви-
вчення іноземних мов у військовому виші. Проаналізовано використання автентичного ві-
део з метою формування соціолінгвістичної компетенції та ознайомлення з культурою. 

Ключові слова: ситуативний метод, автентичне відео, соціолінгвістична компетен-
ція, культура,інтерактивна форма навчання. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Європейський та світовий військово-освітній простір потребує військових фахівців з 
високим рівнем професіоналізму, інтелектуального розвитку, загальної та військово-
професійної культури. Тому основне завдання, котре постає перед військовим вишем – це 
створення умов для безперервного процесу підвищення рівня знань, практичних навичок 
військових фахівців, їх творчого розвитку та самореалізації.  

Мета роботи – наголосити на важливості використання ситуативного навчального 
методу з метою продуктивного функціонування в іншомовному середовищі, набуття соці-
олінгвістичної компетенції та культурного аспекту. 

Методологічний інструментарій дослідження склали в основному загальнонаукові ме-
тоди такі як аналіз та синтез, контент аналіз, порівняльний аналіз тощо. 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Сучасні дослідження у галузі професійної підготовки серед ключових компетенцій 
фахівців Збройних Сил України (соціальна, полікультурна, інформаційна, самоосвітня, ко-
мунікативна) значну роль відводять саме умінню взаємодіяти з людьми, розв’язувати 
професійні завдання, виконувати різні соціальні ролі у різноманітних побутових та профе-
сійних ситуаціях (О.В. Винославська, Н.Г. Андрійченко, О.М. Левченко, І.Л. Холковська, 
О.Р. Холковський).  

Отже, об’єктом дослідження є ситуативний метод та використання автентичного ві-
део у навчанні іноземної мови. 

Предметом дослідження є порядок використання автентичного відео з метою фор-
мування соціолінгвістичної компетенції та ознайомлення з культурою англомовної країни. 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Основним методом формування у сучасній методиці навчання іноземної мови є ме-
тод ситуативного навчання. Цей метод потребує не тільки академічного знання мови і мо-
вного матеріалу, а трансформує процес пізнання у процес відкриття нового досвіду 
зв’язків і відношень між подіями, явищами, предметами, їх критичне осмислення. У сучас-
них умовах важливо володіти іноземними мовами, а це означає не тільки знати правила, 
структуру, лексичний матеріал, а й розвивати здатність мислити, критично сприймати 
отриману інформацію, відповідно ставитися до неї, що неможливе без знання культури, 
соціолінгвістичної компетенції,  літератури, традицій і менталітету країни, мова якої вивча-
ється.  

Мовленнєва дія неможлива поза ситуацією спілкування. З методичної точки зору 
особливе значення має здатність ситуації конкретизувати мовленнєву дію та предметно-
змістовний план мовлення, зумовлювати вибір мовленнєвих засобів. Ситуативний метод 
характеризується значним поглибленням смислового аспекту будь-якої дисципліни, зок-
рема іншомовної комунікації та наявністю елементів проблемності, самостійності, динамі-
чності. Ситуативні ігри базуються на комплексі комунікативно-рольових вправ, які спрямо-
вані на формування вмінь аналізу комунікативного та ігрового (тактичного) завдання. 

Використання інтерактивних форм навчання під час вивчення іноземних мов у війсь-
ковому вузі є досить ефективним, оскільки зміст навчального процесу перегукується з 
майбутньою професійною діяльністю курсантів. Організації процесу багатосторонньої ко-
мунікації сприяє використання відповідних інтерактивних методів навчання, які спрямовані 
на розвиток творчих здібностей курсантів, орієнтують на діяльність, що стимулює актив-
ність та «винахідливість». До них можна віднести наступні: мозковий штурм, метод проек-
тів, рольові та ділові ігри, дискусії, дебати.  

Аналіз комплексної мети навчання іноземної мови, а саме англійської у військових 
закладах показав, що оволодіння іншомовним спілкуванням передбачає досягнення кур-
сантами спеціалізованої субординативної іншомовно-мовленнєвої комунікативної компе-
тенції, мінімально достатній рівень розвитку якої має забезпечити можливість і успішність 
спілкування в професійно трудовій і побутовій сферах в обмеженому колі типових мов-
леннєвих ситуацій такого спілкування, чітко відібраному з точки зору ймовірності їхньої 
появи у фаховій і позафаховій діяльності випускника вищого навчального закладу конкре-
тного типу [1, с.70].  

Важливим аспектом є формування здатності практичного застосування отриманих 
знань. Саме з цією метою використовують вище згадані форми діяльності як складові си-
туативного методу навчання (метод кейсів, або кейс-стаді). Ситуативне навчання перед-
бачає занурення слухачів у певну ситуацію, де вони можуть знаходити практичне застосу-
вання своїх знань. В основі даної методики лежить ситуативне моделювання – моделю-
вання конкретних ситуацій, під час взаємодії з якими учасник засвоює матеріал, здійснює 
вибір, приймає особисті рішення.[2] Ситуативне моделювання входить до складу техноло-
гій інтерактивного навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделю-
вання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на 
основі аналізу обставин і відповідної ситуації [3, с.9].  

Підкоряючись нормам регламентованих дій і нормам поведінки учасників конкретних 
подій, окреслених навчальною ситуацією, в ході аналізу, оцінки та вирішення цієї ситуації, 
слухач (курсант) формується як фахівець і член суспільства в рамках заданої активності, 
спрямованої на засвоєння змісту освіти [4, с.61]. Під ситуативним навчанням вважається 
не одноразове використання ситуацій у навчальній діяльності, а такий процесс навчання 
іншомовного спілкування, в якому системно, методично і дидактично доцільно використо-
вуються ці засоби як його постійний компонент.  

Проблемна ситуація має низку характерних ознак таких як стан інтелектуального чи 
психологічного навантаження, певне протиріччя, ситуація не узгоджується з уявленням 
про неї, отже виникає потреба пошуку додаткових знань, відомостей і доказів, необхід-
ність нових підходів, поглядів та рішень [5, с.24]. 

Діапазон, що охоплює області знання і сфери професійної діяльності фактично без-
межний, цим пояснюється широкий спектр можливостей ситуативної методики, і саме то-
му цей підхід може активно використовуватися для навчання іноземної мови як соціально-
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побутового, так і професійного спрямування. Курсантам пропонуються окремі ситуації, де 
вони повинні зорієнтуватися та запропонувати власні рішення проблем, план дій. Таким 
чином відбувається активізація інтелектуальної діяльності, розширення лексичного запа-
су, практичне застосування засвоєної лексики та граматики. Крім того, покращується па-
м'ять, вдосконалюються комунікативні навички, адже курсанти навчаються працювати в 
парах і групах. Взаємодія в рамках ситуації провокує процес засвоєння матеріалу учасни-
ками, що в свою чергу призводить до нового етапу особистісного зростання та покращен-
ня наявних мовних і немовних навичок. Необхідно звернути увагу на правильний вибір си-
туацій відповідно тематичного спрямування іноземної мови згідно навчальної програми.  

Слід зазначити, що моделювання реальних ситуацій спілкування можливе лише за 
умови створення позитивної емоційної атмосфери на заняттях з іноземної мови. Завдан-
ням  викладача є тепер не безкінечне виправлення помилок, а створення позитивної ат-
мосфери спільної пошукової діяльності, організація рольових ігор, навчання з використан-
ням групових і парних видів роботи, змагань, конкурсів тощо. [6, с.108]. Тож варто 
пам’ятати про правильний настрій та обстановку на занятті.  

Саме в рамках ситуативного методу навчання у курсантів формується со-
ціолінгвістична компетенція. Вживання мови завжди регулюється, крім лінгвістичних пра-
вил, соціальними характеристиками, а саме обставинами, в яких відбувається мовне спіл-
кування. Тому формування соціолінгвістичної компетенції відіграє важливу роль у навчан-
ні. Придбання соціолінгвістичної компетенції іншої мови може бути процесом довгим і 
складним, тому що він має на увазі усвідомлення соціальних цінностей, які лежать в осно-
ві різних способів використання мови даним лінгвістичним соціумом, але ситуативний кон-
текст вкрай полегшує даний процес набуття. Тому важливим завданням є створення реа-
льних і уявних ситуацій спілкування на заняттях  іноземної мови з використанням різних 
прийомів роботи, до числа яких можна віднести перегляд автентичних відеофільмів.  

Як вже було зазначено вище, володіння соціолінгвістичною компетенцією в усному 
спілкуванні передбачає оволодіння комунікантом не тільки мовними, а й немовними засо-
бами спілкування, а також здатність вибирати і використовувати їх у співвідношенні з кон-
кретною комунікативною ситуацією і соціокультурними нормами країн, що вивчається.  

Автентичні фільми виступають джерелом ситуативного методу навчання, саме авте-
нтичні кіно-, відео-, телефільми, які можна розглядати як своєрідні ретранслятори націо-
нальної культури, якщо під терміном культура, слідом за К.М. Хорунженко, розуміти "певну 
сукупність соціально придбаних і тих. Що транслюються з покоління в покоління значущих 
символів, ідей, цінностей, звичаїв, вірувань, традицій, норм і правил поведінки, за допомо-
гою яких люди організовують свою життєдіяльність" [7, с.78-83]. Чим насиченіший той чи 
інший фільм таким культурно-специфічним змістом, тим цінніше він у педагогічному та ди-
дактико-методичному відношенні. Оскільки оволодіння іноземною мовою як засобом між-
культурного спілкування відбувається в умовах відсутності природного середовища спіл-
кування, отож використання автентичних фільмів при формуванні соціолінгвістичної ком-
петенції належить особлива роль. Саме вони є досить ефективним засобом формування 
соціолінгвістичної компетенції в усному спілкуванні, головним чином тому, що демонстру-
ють цілісні сценарії, наочно представляють соціокультурну реальність, контекст і ситуацію 
спілкування у вербальному і невербальному планах вираження; дозволяють формувати у 
курсантів стійкі асоціації певного ситуативного контексту з очікуваною поведінкою.  

Відбір автентичних фільмів з метою формування соціолінгвістичної компетенції слід 
проводити з урахуванням рівня комунікативної компетенції та інтересів курсантів, наявніс-
тю істотного освітнього змісту фільму, відображенням у фільмі сучасної реальності анг-
лійського суспільства, діапазоном соціокультурної і соціолінгвістичної інформації, яка ві-
дображає різні сфери спілкування і комунікативні ситуації.  

При вивченні соціально-побутового курсу англійської мови доцільно віддавати пере-
вагу мелодрамам, комедіям та телесеріалам, які рясніють діалогами, живої розмовної мо-
ви, їх теми і сюжети відповідають віковим і комунікативним потребам, а саме комедії до-
зволяють ознайомитися з гумором, властивим носіям, що вивчається і також особливос-
тями їх менталітету. 

У вивченні іноземної мови за професійним та військово-культурологічним спрямуван-
нями також не слід ігнорувати художні фільми відповідної тематики, а також документаль-
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ні та навчальні відео ресурси, які представлені у світовій мережі Інтернет навчальними та 
пізнавальними сайтами. 

Методична доцільність використання автентичних фільмів підтверджується тим, що 
вони в навчальних цілях дозволяють аудіовізуально пред'являти варіативні комунікативні 
ситуації, під якими розуміється "динамічна система взаємодіючих конкретних факторів 
об'єктивного і суб'єктивного плану (включаючи мову), які залучають людину в мовну кому-
нікацію і визначають його мовну поведінку в межах одного акту спілкування в ролі як мов-
ця, так і слухача "[8, с.12]. Крім того, використовувані героями фільмів вербальні та неве-
рбальні форми поведінки у певних ситуаціях повторюються протягом ряду епізодів та се-
рій , що, безумовно, сприяє розвитку у курсантів умінь міжособистісного спілкування і ми-
мовільного засвоєнню відповідних мовних та мовленнєвих засобів спілкування. 

При аналізі певних ситуацій, а особливо під час занурення слухачів у самий розвиток 
ситуацій, в будь-якому випадку комуніканти знайомляться з культурними аспектами наро-
ду, мова якого вивчається.  

Культура виступає невід’ємною складовою ситуативного методу навчання, кожна мо-
дель ситуації включає в себе аспект культури, притаманний різним соціально-
професійним групам населення, не виключаючи військову. Адже вивчення мови не обме-
жується  лише вимовою, ритмом, наголосом, інтонацією, добирання найуживаніших струк-
тур, лексичних одиниць, структур дискурсу [9, с.8]. Культура – не є п’ятою мовленнєвою 
навичкою, що її інколи долучають до навчання усного мовлення, писання, читання або 
слухання. Вона завжди поряд з першого дня, повсякчас готова розчарувати сумлінного 
слухача, виявляючи недоліки його комунікативної компетенції і випробовуючи його здат-
ність розуміти навколишній світ [10, с.1]. Викладання мови на всіх етапах, зважаючи виня-
тково на своєрідність сприйняття світу і способи взаємодії з ним у народу-носія мови, є 
одним зі шляхів формування навичок міжкультурного спілкування. У вирішенні цього пи-
тання допомагає запровадження окремих краєзнавчих і культурологічних дисциплін, спе-
ціалізованих теоретичних і практичних курсів крос-культурного спілкування у вищій школі 
[11]. Обмін військовим досвідом, участь курсантів у міжнародних військових навчання, кру-
глі столи з іноземними гостями – це шанс не тільки по практикувати іноземну мову, а та-
кож познайомитися з військовою культурою, етикою інших народів, відчути себе частиною 
певного військового сценарію. 

Відео – це перший крок знайомства з культурою певного середовища у ситуативному 
навчанні, а культура поєднана з моделлю поведінки відповідно до ситуації. С. Стемплескі, 
Б. Томалін оцінюють відео як найкращий після справжніх життєвих ситуацій засіб презен-
тації мови в ситуативному контексті в аудиторії [12, с.3]. Крім того, використання відео під 
час заняття має великий мотивуючий потенціал. За Б. Ейхенбаумом особливі умови 
сприйняття кіно, він розуміє як зворотні процесу читання: від предмета до його осмислен-
ня, назви, побудови внутрішнього мовлення [13, с.4-5]. Такий механізм осмислення дійсно 
має багато спільного зі сприйняттям реальності. Але на відміну від реальних ситуацій спі-
лкування як навчальний матеріал відео має деякі переваги. Викладач може підготувати 
курсантів до перегляду, вибрати певні епізоди, під час перегляду він може зупинити стріч-
ку, змінити послідовність епізодів, демонструвати лише зображення (звук), прокоментува-
ти переглянуте, дати спеціальне завдання, чи повторити перегляд обраного уривку. Біль-
шість відеофільмів можуть служити декільком цілям залежно від мети заняття. С. Стемп-
лескі, Б. Томалін [12, с.6] пропонують такий перелік: 

– активний перегляд, під час якого дуже важливо активізувати групу через спеціально 
розроблені завдання; 

– розширення словникового запасу (презентація нових лексичних одиниць або закрі-
плення вивчених); 

– навчання граматики (презентація/закріплення). 
– робота над вимовою (акцент робиться на звуках, наголосі, інтонації через імітацію 

інтонації та вимови акторів); 
– формування навичок аудіювання та мовлення (усний переказ, дискусія); 
– читання, письмо (творчі роботи – твори, нотатки, короткий письмовий переказ зміс-

ту); 
– крос-культурні зіставлення; 
– перевірка розуміння, тестування за вивченим матеріалом. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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Під час перегляду деякі мовні одиниці ефективно засвоюються завдяки асоціаціям, 
що виникають у зв’язку з певними персонажами або акторами, їх жестами, мімікою, на-
строєм, зовнішністю, тобто асоціаціям з людьми, творцями та користувачами мови. Таким 
чином засвоюється не лише слово чи фраза, а цілий комунікативний комплекс: емоційний 
стан людини, що говорить – комунікативний намір – смисл – значення – слово/фраза – ін-
тонація – міміка, жест, з одного боку, та емоційний стан людини, яка сприймає інформа-
цію, – з другого. Слід додати, що в багатьох культурах емоції виявляються тісно 
пов’язаними з моральним і соціальним виміром і розглядаються в аспекті соціальної по-
ведінки і суспільного схвалення, а не тільки як "приватні" суб’єктивні почуття індивіда [17, 
с.177]. 

Якщо взяти до уваги ієрархію базових потреб людини, за А. Маслоу, у якій на тре-
тьому місці після потреб збереження життя та безпеки є необхідність у тісних стосунках з 
іншими людьми, а три найвищі рівні відводяться прагненню приєднання до навколишнього 
світу через пізнання, відчуття прекрасного та самоактуалізацію, стає зрозумілою позиція 
Ю. Азарова та Л. Азарової [14, с.1] щодо необхідності розробки прийнятних, доступних ви-
кладачам будь-якого рівня підготовки технологій, які відрізняються від традиційних форм 
духовно-особистісною орієнтацією викладання на основі трансцендентального підходу, 
що передбачають єдність свідомості й підсвідомості, раціонального й ірраціонального, 
споглядання (інтуїції) та саморозвитку, взаємозв’язок різнорідних видів діяльності й синтез 
наук, культур, мистецтв. Художній фільм як матеріал для аудиторної роботи в мовній ла-
бораторії,  якнайбільше відповідає вимогам сьогодення. Крім того, фільм наповнено обра-
зами, посланнями, ідеями, двозначностями, що робить його надзвичайно цікавим матері-
алом для крос-культурного аналізу в аудиторії. Курсанти таким чином взаємодіють з од-
ним з важливіших, який формує світогляд, культурним об’єктом нашого часу [16, с.11]. Ін-
акше кажучи, робота над мовою стає частиною процесу набагато важливішого та цікаві-
шого, ніж вона сама [8, с.7] Іноземна мова повинна виступати як засіб передачі важливої 
інформації, набуття соціолінгвістичної компетенції та засіб збагачення культурного досвіду 
і в водночас як "вікно у світ" [15, с.59]. З прагматичного боку, навчальний матеріал фільму 
полегшує психологічну адаптацію до іншомовного та іншокультурного середовища. 

Поєднання зорової та мовної наочності, а також реалізація останньої стимулює вини-
кнення та закріплення в свідомості курсантів певних зразків-еталонів. Мова у відеофіль-
мах, функціонуючи в певних ситуативних умовах, організується у відповідні мовленнєві 
жанри та мовленнєві форми. Кіно зорово показує, як функціонують мовленнєві жанри та 
форми, що значно полегшує процес аудіювання, в той же час пропонуючи основу для ви-
словлювання. Саме такий функціональний підхід і є оптимальним у процесі навчання екс-
пресивного мовлення. 

Автентичні відеофільми як єдність усіх елементів мовленнєвого матеріалу - лінгвісти-
чного, паралінгвістичного, кінетичного (зображення одночасно з реальним мовленням) 
створюють подібність до природного мовного середовища й впливають на глядача дина-
мікою та емоціями шляхом поєднання звука і зображення.  

ВИСНОВКИ 

Беручи до уваги вищезазначене, можна зробити висновок, що використання такого 
виду технічних засобів навчання, як автентичні художні відеофільми в ситуативному ме-
тоді навчання дає такі переваги: моделювання іншомовного середовища, наближення до 
реального буття; проведення навчання на основі природного звукового мовлення із зо-
браженням екстралінгвістичних рис і способів реалізації; встановлення асоціативних 
зв’язків за допомогою полісенсорного сприймання; навчання спілкування на основі взає-
мозв’язку лінгвістичного, комунікативного та екстралінгвістичного факторів, що є основою 
для імітації; використання певним чином емоційно-мотиваційного фактору у процесі на-
вчання іноземної мови.  

Тренувальні ігри та ігрові етюди як частина ситуативного методу навчання моделю-
ють мовленнєву поведінку курсантів через відповідні ролі: покупця, пацієнта, туриста, а 
також офіцера КПП, перекладача, і т. д. Стрижневим елементом ігрового етюду виступає 
моделювання умов мовленнєвої діяльності курсантів у різних професійних ситуаціях. Під 
час тренувальних ігор та етюдів створюється атмосфера, за якої курсанти, моделюючи 
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професійну діяльність, відпрацьовують уміння і навички монологічного мовлення, аудію-
вання, ведення діалогу, що сприяє мимовільному запам‘ятовуванню, яке відбувається без 
навмисного використання спеціальних засобів для кращого збереження матеріалу в 
пам‘яті. У системі навчання іноземної мови ситуативний підхід є одним з найважливіших. 
Його використання дозволяє викликати інтерес до спілкування і навчання іноземної мови 
в цілому, що підвищує розвиток військової освіти на військовій міжнародній арені. 

Важливим фактором розвитку системи військової освіти є міжнародні зв’язки ВВНЗ з 
військовими навчальними закладами іноземних держав. Тому особлива увага приділяєть-
ся обміну досвідом щодо підготовки випускників вишу для проходження військової служби 
у багатонаціональних штабах, їх участі в миротворчих операціях. Встановлені тісні зв’язки 
з провідними військовими навчальними закладами США, Німеччини, Італії, Великої Брита-
нії, Греції, Туреччини тощо. Відповідно до щорічних програм та планів міжнародного спів-
робітництва між Міністерством оборони України та міністерствами оборони країн-
партнерів у галузі військової освіти передбачено навчання представників збройних сил у 
військових навчальних закладах 14 іноземних держав, основними з яких є США, Канада, 
ФРН, Велика Британія, Франція, Угорщина, Туреччина. 

Наприклад планом міжнародного військового співробітництва Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у м. Львові передбачається: 

 – обмін курсантами у міжнародні тижні навчальних закладів – з Академією Сухопут-
них військ збройних сил США, Вест-Пойнт, із Офіцерським училищем Сухопутних військ 
Бундесверу; 

 – підготовка та підвищення кваліфікації науково–педагогічних працівників з питань 
участі підрозділів у міжнародних миротворчих операціях в офіцерському училищі Сухопу-
тних військ Бундесверу; 

 – навчання курсантів інституту в Академії Сухопутних військ збройних Сил США, 
Вест-Пойнт. 
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ABSTRACT 

The clarification of notions reality and irreality is offered in the article, basic marker of 
which is actualization or nonactualization of the proposition. The principles for differentiating 
modality and irreality are examined on the basis of modern pragmalinguistics. Taking into 
account potentiality or impracticability of proposition realization irreality is shown as positive or 
negative.  

Keywords: modality, irreality, proposition, reference, semantics. 
 
У статті запропоновано уточнення понять реальність та ірреальність, основними мар-

керами яких є актуалізація чи неактуалізація пропозиції. З позицій сучасної прагмалінгвіс-
тики розглянуто засади розмежування модальності та ірреальності. З урахуванням потен-
ційності чи нереальності реалізації пропозиції ірреальність постає як позитивна чи негати-
вна. 

Ключові слова: пропозиція, модальність, ірреальність, референція, семантика.  
 
В статье предлагается уточнение понятий реальность и ирреальность, основными 

маркерами которых являются актуализация или неактуализация пропозиции. С позиций 
современной прагмалингвистики рассматриваются принципы разграничения модальности 
и ирреальности. С учетом потенциальности или нереальности реализации пропозиции 
ирреальность рассматривается как положительная или отрицательная. 

Ключевые слова: пропозиция, модальность, ирреальность, референция, семанти-
ка. 

 
Мова як засіб відтворення свідомості відображає складний процес пізнання людиною 

реальності. Традиційно розрізняють об’єктивну реальність – матерію в усій сукупності кон-
кретних форм її існування й суб’єктивну реальність – явища свідомості [13]. У трактуванні 
Н. Решера реальність постає як сукупність фактів, які за своєю природою є невичерпними 
[23, с. 15].  На підтвердження вчений наводить приклад із каменем. Спочатку ми аналізує-
мо камінь з точки зору його форми, якості поверхні та хімічних властивостей. Потім дослі-
джуємо його генезис та історію. Пізніше розглядаємо функціональні аспекти, тобто мож-
ливості його застосування каменярем, архітектором тощо. Отож немає теоретичних об-
межень для аналізу каменю. Таким чином, можливі факти про фізичний предмет подають-
ся як невичерпні. Реальність настільки складна, що наші думки не можуть її наздогнати 
[23, с. 26]. 

Розглядаючи висловлення Відтак він несподівано забувся, замріявся, уявив себе 
гайдамакою, почув урочисті дзвони, побачив гайдамаків у киреях…(Ю. Мушкетик), відзна-
чаємо ментальну діяльність суб’єкта та її результат – створення певного образу гайдама-
ки, а також співвіднесення з ним суб’єкта. Цю конструкцію передає модель: А мріє (уяв-
ляє) Х (Х=А) як Y, в якій об’єктом уяви (в цьому випадку сам суб’єкт) може бути будь-що 
або будь-хто, оскільки простір мрій безмежний. 
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Пропозиція висловлень з предикатами уяви передає проспективні ситуації, семанти-
ка яких залежить від модусного предиката. Наприклад, диктум речень з предикатами за-
мріюватися, зафантазовуватися містить інформацію про настільки сильну ментальну дія-
льність суб’єкта, можливо, забуття, що він втрачає зв’язок з оточувальним світом, поринає 
в ірреальність: Грицько так замріявся, що й забув, де він є (А. Головко). Предикат вимрію-
вати у реченні Я не годна бути для вас такою, якою вимріяла собі ваша душа (О. Коби-
лянська) позначає завершений процес, результатом якого постає уявлення і навіть ба-
жання, прагнення суб’єкта (душа), які не можуть актуалізуватися у реальному світі. 

Зважаючи на багатозначність терміна “реальність” його розглядають в антиномічних 
парах: реальне – ідеальне, реальне – минуле, реальне – номінальне [4]. У “Cловнику 
української мови” реальний трактується як такий, що існує в об’єктивній дійсності; дійсний; 
протилежне уявний [14, с. 467]. З метою уточнення поняття звернімося до опозиції реаль-
ність – ілюзія.  Реальністю є те, що існує насправді, а не витвір уяви. Від категорій “буття”, 
“суще” і “дійсність” реальність відрізняється своєю гносеологічною функцією, як категорія, 
за допомогою якої об’єкт, що задається істинним знанням, відрізняють від об’єкта, що за-
дається хибним знанням. Пропозиція “Цей об’єкт реальний” еквівалентна пропозиції “Опис 
цього об’єкта істинний” [4]. У СУМі ілюзія трактується як: 1) оманливе, хибне сприймання 
дійсності: хибне уявлення про що-небудь; 2) програмний номер ілюзіоніста (у 1 значенні) 
[15, с. 17.], тобто ілюзія постає однією з форм прояву ірреальності. Усвідомлюючи нереа-
льність ситуації, безнадійність щось змінити, суб’єкт висловлення Ти не любила... Час 
останній... Який же біль, який же біль!.. Та за ілюзію кохання навіки вдячний я тобі (В. Сос-
сюра) сприймає світ таким, яким він є, а не у формі бажаного. 

Релевантність опозиції реальність та ірреальність всебічно обговорюється у сучасних 
лінгвістичних колах. Cаме відсутність показників ірреальності на граматичному рівні у де-
яких мовах перешкоджає утвердженню ірреальності як окремої семантичної категорії. 
Irrealis як складник граматичної категорії “статус реальності” характеризуються у термінах 
актуалізації/неактуалізації стану справ. Пропозиція realis передбачає, що стан справ акту-
алізований і є певним фактом реальності, тоді як пропозиція irrealis засвідчує, що стан 
справ належить до сфери реального чи гіпотетичного й констатує потенційність чи можли-
вість події, однак це невидимий факт реальності [18, с. 58]. Надалі слідом за У. Мікуціоні-
сом послуговуватимемося поняттями стан справ і пропозиція як синонімічними [22, с. 7].  
На думку Дж. Байбі, “відсутність у реальності” занадто абстрактне поняття і тому неширо-
ко використовується. Враховуючи нечіткість у визначенні статусу реальності, дослідник 
звертається до ірреальності як до виразника модального ставлення [17, с. 267]. І хоча па-
ралельне трактування понять ірреальності та модальності непооднопланове у науковій лі-
тературі [20, 10], однак деякі суттєві відмінності між цими поняттями є.  

У широкому розумінні модальність постає як концептуальна сфера, яка актуалізована 
відповідно до модальності, зорієнтованої на агенс, мовця, епістемічної чи субординатив-
ної модальності. Ф. Палмер подає модальність як граматикалізацію суб’єктивного став-
лення мовця до повідомлення [20, с. 16], тобто  виключає агентивну модальність. Так, згі-
дно з визначенням, модальність зводиться до епістемічної і зорієнтованої на мовця, що 
дає можливість розглядати її та ірреальність як одне і те саме поняття. Суб’єктивна чи 
перформативна, або ж дейктична, модальність, на відміну від ірреальності, експліцитно 
виражає присутність мовця. Ірреальність не є суб’єктивним поняттям, що, на думку 
П. Піетрандреи, є вагомою причиною для її виокремлення від модальності [21, с. 186]. 

У трактуванні Х. Наррог, модальність – це  лінгвістична категорія, яка стосується ста-
тусу фактивності пропозиції, що значно уподібнює її до ірреальності [19, с. 170]. Тобто такі 
відомі маркери ірреалісу в англійській мові, як умовні (2nd and 3rd  conditionals), питальні, 
заперечні речення, висловлювання-репрезентанти звичок (I used to smoke (but I don’t do 
this any more)) розглядаються як модальні категорії. Ірреальність уважається маркером 
неактуалізованих пропозицій, однак це загальне поняття охоплює різні концептуальні 
складники не актуалізації, такі як  нефактивність, невиключення фактивності, нереферен-
ційність [21, с. 186]. 

Факт як підтвердження істинності пропозиції традиційно співвідносять з процесом 
референції – центральною процедурою доказу істинності висловлення, в якому актуалізо-
вані імена або їх еквіваленти зіставляються із об’єктами дійсності (референтами, денота-
тами) [7, с. 3789]. З позицій логіки характеристики об’єктів, які вступають у референтні від-
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ношення з іменем (зі знаком), повинні бути точними й однозначними [11, c. 57]. Однак ре-
ференція як різновид інтелектуальної діяльності може подолати закони математичної ло-
гіки, а тому існує ймовірність точної чи приблизної характеризації будь-якого об’єкта реа-
льності чи суб’єкта думки, особи [12, с. 179]. 

Саме твердження про точність/неточність референції у відображенні світу у мовній 
свідомості дало змогу виявити ознаки висловлень, які ґрунтуються на неправдивих/хибних 
судженнях і є вигадкою, як-от: Мій Богун не вписується у вигадки про козака-гультяя (Газ. 
«Урядовий кур’єр», 14.01.2014); Правда, Наришкін щодня привозив цікаві вісті, більшість 
яких сам же він і вигадував, аби лише заспокоїти і розважити царствуючих осіб та жіноцт-
во (П. Кочура). 

Мова як спосіб закріплення відображуваної діяльності свідомості у своїй структурі й 
системі виражає складний досвід пізнання людиною реальності. І оскільки ця реальність 
складна й багатогранна, а ще постійно змінюється у часі, то суб’єкт пізнання “не всезначу-
ваний”, він не завжди може давати істинні свідчення, що зумовлено неповнотою його 
знань про дійсність. Як зазначає Н.Д. Арутюнова, “сприйняття світу, що змінюється, пере-
творює його у видимість/позірність” [1, с. 73]. 

На думку В.З. Дем’янкова, інформаційний запас людини відображає не тільки “істин-
не знання”, а й помилки, хибні думки як апеляцію до нереалізованих “можливих світів” [3, 
с. 375]. Неоднозначність пізнання світу та суб’єктивність його сприйняття засвідчують, що 
“категорія істинності-хибності розглядається не як бінарна опозиція, а як шкала імовірних 
оцінок” [1, с. 430]. У просторі мови виділяють категорії з різною мірою відхилення від істи-
ни: уява, мрія, фантазія, удавання, неправда, нещирість. Серед різноманіття форм осмис-
леного небуття постають такі, як сновидіння, маячня, архетип, мистецтво [5]. На ґрунті 
праць Н.Д. Арутюновій лінгвістичні знання поповнилися поняттям модальності видимос-
ті/позірності (к-модальності), яка “маркує те, що не видно, а уздрілося, не чути, а почуло-
ся. Для неї характерний ситуативний антураж сутінків і туману, снів і сновидінь”. К-
модальність характеризується: 1) подвійним буттям, поєднує реальне і видиме; 2) наявні-
стю спостерігача чи самоспостереженням; 3) сприйняттям ситуації через відчуття, образи, 
враження, спомини. Однак питання про істинність речення залишається відкритим, оскіль-
ки образ присутній лише у суб’єктивному сприйнятті реципієнта [1, с. 833-834], що уподіб-
нює її з категорією ірреальності. Однак показниками ірреальності виступають предикатив-
ні модифікатори, сфера впливу яких – неактуалізована пропозиція, на відміну від пропо-
зиційних модифікаторів, що впливають на пропозицію. Саме ця особливість закладена в 
основу розмежування ірреальності та епістемічної модальності як пропозиційного модифі-
катора [21, с. 188]. Послуговуючись термінологічним апаратом Н.Д. Арутюнової для роз-
межування ірреальності та к-модальності, звернімося до модальних операторів (вставні 
слова, дієслова пропозитивного відношення), які маркують невпевненість в істинності ви-
словлення, та семантичних операторів, які, коректуючи семантику предиката, забезпечу-
ють максимальну точність закладених у ньому номінацій [1, с. 833-834]. 

У реченні Вона [Ольвія] засміялася, аби не показувати своє розгублення (В. Чемерис) 
пропозиція вона розгублена відображає фрагмент моделі світу яким він є (актуалізована 
пропозиція), а інша пропозиція вона сміялася, – яким він  видається спостерігачу (актуалі-
зована пропозиція). Тобто для спостерігача сміх реальне, видиме, а розгублення – неви-
диме, ірреальне. Суб’єктом дії [Ольвією] розгубленість сприймається як реальне, а сміх 
постає афектом невпевненості у собі (виразник ірреальності бажаної ситуації). Тільки з 
контексту читач дізнається про істинний стан справ, прихований за семантичним операто-
ром аби не показувати. Автор висловлення  Думати було важко, але він надсилу подумав, 
що це його душить смерть. Подумав і навіть побачив, як вона шкірить до нього свої зуби, 
відчув дотик її кістлявих рук…(В. Чемерис) через чуттєве самоспостереження суб’єкта 
(модальні оператори думати було важко, надсилу подумав, подумав, навіть побачив, від-
чув) передає ситуацію, яка самим суб’єктом  сприймається як реальна, а для автора – як 
вигадка, творіння його фантазії.  

Досліджуючи категорію ірреальності,  Т.М. Нікульшина ґрунтовно класифікує носіїв 
семантики ірреальності, пропонує їхню типологічну та тематичну класифікації, аналізує 
засоби відображення ірреальності на матеріалі сучасних англійської та української мов [9], 
однак, визнаючи дієслово універсальною одиницею вербалізації ірреальності, вважає його 
предметом надмірної уваги мовознавців [8], а для підтвердження  наводить опосередко-
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вані наукові розміркування, в яких ірреальність розглядається як граматична категорія, 
причому особлива увага приділяється модальному аспекту, ірреальність вивчається на 
синтаксичному рівні. Аналізуючи номінативні одиниці істот та неістот як носіїв семантики 
ірреальності, Т.М. Нікульшина до сфери ірреального зараховує тільки номінації, що умов-
но не мають денотата, оскільки мають значення-смисл. Не маючи реальних референцій, 
ірреальний світ складається з об’єктів, які відрізняються від природних саме своїм номіна-
льним характером [10], тобто категорія ірреальності у працях дослідниці представлена 
через номінативно-нереференційні одиниці.  

Розглядаючи ознаки реальності та ірреальності як несумісні альтернативи в межах 
однієї пропозиції, В.Б. Касевич визначив два різновиди ірреальності –  “позитивну” і “нега-
тивну”. У випадку “позитивної” ірреальності “акцент робиться на потенційності ситуації, яка 
сприймається як можлива, бажана і т. п. ”, тоді як “негативна” ірреальність “зазвичай пе-
редбачає заперечення” як позначення того, що не здійснилося і вже не може здійснитися 
[6, с. 67]. Речення  Молюся нашій пресвятій Покрові,  благослови і пера, і шаблі! Бо лиш 
народи, явлені у Слові, достойно жити можуть на землі (Л. Костенко); – Зараз ти ростеш, 
все в тобі грає, але в твоєму підлітковому віці людина вже повинна і замислюватись над 
собою, над своїми вчинками (О. Гончар) засвідчують, що до значень потенційності ситуа-
ції можна додати значення повинності (необхідності), оскільки у моделі висловлень X мо-
же Р і X повинен Р однаково відзначається, що Р – неактуалізована пропозиція. При цьо-
му актуалізація обох пропозицій може відбутися або й не відбутися, а те, що має статися, 
станеться обов’язково. Таким чином, “різниця між можливістю і необхідністю пов’язана з 
тим чи іншим ступенем детермінованості ситуації” [2, с. 124]. Особливе положення займає 
значення бажання, в якому ірреальність переплітається з оцінкою: якщо X хоче Р, то це 
означає, що, по-перше, Р не належить реальному світу (людина, як відомо, може хотіти 
тільки того, чого не існує на момент бажання), а, по-друге, що X позитивно оцінює Р (лю-
дина хоче того, що вважає добрим), як-от: Якби Ти встав, прийшов у Київ, – О скільки Ти 
про нього мріяв В степу, над Каспієм широким! (Дмитро Павличко). 

Щодо бажання, то його об’єктом можуть бути і досяжний (контрольований), і недося-
жний (неконтрольований) стан справ, що підтверджує його нейтральність щодо протиста-
влення можливість/неможливість. Разом з тим “бажання, це одночасно батіг і пряник, який 
підштовхує уперед людину і людство, робить витонченим їх розум, напружує їх волю – і 
те, що було неконтрольованим, стає контрольованим, а те, що було неможливим – мож-
ливим” [16, с. 298] Висловлення О, хтів би я всі мови знать, Усі країни облітать 
(М. Рильський) підтверджує гіпотезу, що бажання все ж таки тяжіє до “позитивної” ірреа-
льності. Однак речення “Якби Шевченко подивився, як ремонтують “хату чумака», то він 
би назад у могилу ліг” (Газ. «Дзвін», 25.10.2013); – А що, вашого наймита ще нема? – спи-
тала вона Чабана. – Чому ж досі не йде він? Адже ж ви погодилися із ним, казали учора 
ввечері: він буде. Чому ж не прийшов? (Марко Вовчок) характеризується неможливістю 
актуалізації стану справ, неможливістю реалізації бажання автора, тому такого типу ви-
словлення передають негативну ірреальність.  

Таким чином, значення бажаності, можливості, необхідності і неможливості можуть 
розглядатися як різні конкретні види ірреальності, де перші три з цих значень можна зара-
хувати до “позитивної” ірреальності, а значення неможливості – до “негативної” ірреаль-
ності. Прислів’я Якби молодість знала, а старість могла, краща б доля була засвідчує, що 
усі три пропозиції (молодість знала, старість могла, доля була краща) не актуалізовані, 
хоча пояснюють ірреальність бажання народу –  кращої долі. 

У зв’язку з ігноруванням складності поняття ірреальності гіпотези, накази, визнання, 
бажання та ін. як логічно ірреальні ситуативні типи, які характеризуються семантичними 
операторами ірреальності, детально не розглядаються, що відкриває можливості пода-
льших наукових досліджень. 
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ABSTRACT 

 Anastasiia Yatyshchuk, Lviv-Warsaw School of Kazimierz Twardowski and the role of 
Stepan Baley in it 

This paper attempts to analyze the phenomenon of Philosophy School of Kazimierz 
Twardowski and the role of famous psychologist of Ukrainian origin Stephen Baley, the 
researcher who made many valuable and new things for science. A characteristic feature of his 
work is the spirit of innovation and independence, he did not repeat hackneyed doctrine of 
Western psychologists, and made his significant word in psychology, never stand in the way of 
blind imitation. Stepan Baley  is among the galaxy of scientists who increase the glory of our 
country  in their  works on the field of  science. 

Key words: Lviv-Warsaw School, psychic phenomena, intentsionalizm, psyche, 
psychoanalysis, psychology of education.  

 
У cтaттi зpoблeнa cпpoбa пpoaнaлiзувaти фeнoмeн фiлocoфcькoї шкoли Кaзiмєжa 

Твapдoвcькoгo тa poль у нiй знaнoгo пcихoлoгa укpaїнcькoгo пoхoджeння Cтeпaнa Бaлeя, 
дocлiдникa, щo внic бaгaтo цiннoгo тa нoвoгo в нaуку. Хapaктepнoю pиcoю йoгo твopчocтi є 
дух нoвaтopcтвa тa caмocтiйнocтi, вiн нe пoвтopювaв зaялoжeнi вчeння зaхiдних 
пcихoлoгiв, a внic cвoє знaчнe cлoвo в пcихoлoгiю, нiкoли нe cтaвaв нa шлях cлiпoгo 
нacлiдувaння. C.Бaлeй пo пpaву знaхoдитьcя cepeд плeяди тих вчeних, щo пpимнoжують 
cлaву нaшoї кpaїни cвoїми пpaцями нa тepeнi нaуки. 

Ключoвi cлoвa: Львiвcькo-Вapшaвcькa шкoлa, пcихiчнi явищa, iнтeнцioнaлiзм, 
пcихiкa, пcихoaнaлiз, пcихoлoгiя вихoвaння. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Зa ocтaннiй чac укpaїнcькa пcихoлoгiчнa нaукa пoпoвнюєтьcя цiлoю низкoю poбiт, 
пpиcвячeних дocлiджeнню icтopiї вiтчизнянoї пcихoлoгiї як oднiєї з чacтин вiтчизнянoї куль-
туpи. 

Вивчaючи дocвiд poзpoбки вчeння пpo пcихiку, щo був нaкoпичeний у вiтчизнянiй 
нaуцi, нiяк нe мoжнa oминути пocтaть вчeнoгo, який був дocить вiдoмим зa кopдoнoм, i, нa 
жaль, мaлoзнaним у ceбe нa Бaтькiвщинi.  

Якщo cтaнoвлeння пeдaгoгiчнoї пcихoлoгiї у Paдянcькoму Coюзi пoв’язaнe з iмeнeм 
Львa Вигoтcькoгo, у Зaхiднiй Євpoпi – з Жaнoм Пiaжe, тo у Пoльщi цeй пpoцec 
зaпoчaткoвує визнaчний пpeдcтaвник Львiвcькo-Вapшaвcькoї фiлocoфcькoї шкoли 
укpaїнcький вчeний Cтeпaн Бaлeй. 

Щoдo iдeйнoгo зв’язку C.Бaлeя з Львiвcькo – Вapшaвcькoю шкoлoю, тo цe питaння 
ґpунтoвнo вивчeнo укpaїнcькo – пoльcьким дocлiдникoм icтopiї укpaїнcькoї тa пoльcькoї ку-
льтуpи i фiлocoфiї ХХ cтoлiття Cтeпaнoм Iвaнникoм [5]. Ми ж cпpoбуємo виявити зв'язoк 
пcихoлoгiчних пpaць C.Бaлeя з мeтoдoлoгiчними i тeopeтичними зacaдaми пcихoлoгiї у 
Львiвcькo – Вapшaвcькiй шкoлi для тoгo, щoб oкpecлити acпeкти їх opигiнaльнocтi тa 
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нoвaтopcтвa й пoкaзaти їх мicцe тa знaчeння в кoнтeкcтi poзвитку євpoпeйcькoї пcихoлoгiї 
ХХ cт. 

Oб’єктoм cтaттi є нaукoвий фeнoмeн Львiвcькo-Вapшaвcькoї фiлocoфcькoї шкoли 
Кaзiмєжa Твapдoвcькoгo. 

Пpeдмeтoм – нaукoвa дiяльнicть зacнoвникa пcихoaнaлiзу в Укpaїнi, aвтopa пepшoгo 
пiдpучникa з пcихoлoгiї укpaїнcькoю мoвoю Cтeпaнa Бaлeя. 

Мeтa дocлiджeння пoлягaє у з’яcувaннi  poлi C.Бaлeя у пcихoлoгiчнiй ceкцiї Львiвcькo-
Вapшaвcькoї фiлocoфcькoї шкoли. 

Aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи пoкaзує, щo нaукoву cпaдщину вчeнoгo дocлiджувaли 
пepeвaжнo пoльcькi нaукoвцi, бiльшicть з яких кoнцeнтpувaли увaгу нe нa цiлicнoму ви-
вчeннi дopoбку C.Бaлeя, a нa oкpeмих йoгo дocягнeннях у пeвних гaлузях нaук. У 1952 poцi 
учeниця C.Бaлeя C.Жeбpoвcькa у Щopiчнику Вapшaвcькoгo Нaукoвoгo Тoвapиcтвa 
вiдкpивaє глибини життєвoгo тa твopчoгo шляху cвoгo вчитeля [30]. М.Зeмнoвич, 
пoльcький пcихoлoг i пeдaгoг, у 1953 poцi пишe cтaттю мeтoю якoї булo з’яcувaти внecoк 
C.Бaлeя у пcихoлoгiю вихoвaння: « пpoтягoм 24 poкiв вiн (Бaлeй – Я.A.), як пpoфecop 
пcихoлoгiї вихoвaння тa кepiвник зaклaду пcихoлoгiї у Вapшaвcькoму унiвepcитeтi, 
Iнcтитутi i cпopiднeних тoвapиcтвaх, cвoїми чиcлeнними cтaттями тa фундaмeнтaльними 
пpaцями зaклaв пiдвaлини пoльcькoї пcихoлoгiї вихoвaння» [29, c.141]. Питaннями 
пcихoлoгiї вихoвaння у пpaцях C.Бaлeя зaймaлиcя тaкoж пoльcькi дocлiдники 
E.Кocнapeвич [21], C.Блaхoвcький [12], A.Гуpицькa [18], В.Вoйтинcький [31], P.Ядчaк [20] тa 
iн. Пpoблeми пeдaгoгiки у твopчiй cпaдщинi C.Бaлeя aнaлiзуютьcя Й.Гoлoвiнcьким [19], 
A.Гoлубoм [17], I.Дoбpoвoльcькoю [15] тa iншими. Фiлocoфiя тa пcихoлoгiя твopчocтi 
C.Бaлeя poзглядaєтьcя З.Aлeкcaндpoвичeм [6], E.Фiaлoм [16]. 

У 1962 poцi у Пoльщi пpo C.Бaлeя з’являєтьcя cтaття у Вeликiй Зaгaльнiй 
Eнциклoпeдiї [10], a у 1983 – у Зaгaльнiй Eнциклoпeдiї [11]. У Лoдзинcькoму унiвepcитeтi в 
1987 poцi Б.Мeшкa зaхищaє мaгicтepcьку poбoту «Бiблioгpaфiя пpaць пpoфecopa 
C.Бaлeя» у якiй дaє мaйжe пoвний пepeлiк публiкaцiй нaукoвця [23]. Нeпepeciчний внecoк 
C.Бaлeя в пcихoлoгiю oцiнює E.Кocнapeвич у «Cлoвнику пoльcьких пcихoлoгiв» (1992 p.) 
[21]. Питaння пcихoлoгiї peлiгiї у твopчocтi C.Бaлeя poзглядaє Я.Чмуд [27]. 

Iнтepec дo твopчocтi C.Бaлeя виявилo i cвiтoвe нaукoвe тoвapиcтвo. У 1939 poцi 
фpaнцузький фaхoвий пcихoлoгiчний чacoпиc oпиcує дocвiд C.Бaлeя у гaлузi шкiльнoї 
пcихoлoгiї тa вiдзнaчaє йoгo внecoк в пcихoдидaктику [8]. У жуpнaлi «Cпeцiaльнa ocвiтa» 
зa 1975 piк Й.Гoлoвiнcький пишe cтaттю «Cпeцiaльнa ocвiтa у cхiднiй Євpoпi: дocвiд 
Пoльщi», в якi влacнe i «вiдкpивaє» poль C.Бaлeя у пeдaгoгiчнiй думцi [19]. Дoвiдку пpo 
фiлocoфa, пcихoлoгa, лiкapя тa пeдaгoгa C.Бaлeя мicтить Eнциклoпeдiя Укpaїни, щo ви-
йшлa у 1984 poцi у Тopoнтo [11]. В aмepикaнcькiй eнциклoпeдiї пcихoлoгiї тa бiхeвiopизму, 
щo вийшлa дpукoм у 2002 poцi poзмiщeнo poздiл пpo пoльcьких пcихoлoгiв, дe 
poзглядaєтьcя внecoк C.Бaлeя у пcихoлoгiю вихoвaння [14]. У 2007 poцi у нiмeцькoму 
aкaдeмiчнoму видaннi пoльcький вчeний В.Пaвлoвcький пишe cтaттю пpo C.Бaлeя, в якiй 
нaгoлoшує, щo «C.Бaлeй був oдним iз пepших у нaуцi й пeдaгoгiчнiй пpaктицi, щo звepнув 
увaгу cучacникiв нa пpoблeму coцiaльнoї зaнeдбaнocтi дiтeй тa мoлoдi й ocoбливocтi їх 
вихoвaння у ciм’ї» [14,  c.280]. У цьoму ж poцi бpитaнcький бюлeтeнь пcихoлoгiчних нaук 
пocтaвив iм’я  C.Бaлeя пepшим cepeд пcихoлoгiв, якi дocлiджувaли пpoблeми cуcпiльнoї 
пcихoлoгiї у Пoльщi [25]. 

Пpeзeнтaцiя твopчoгo дopoбку C.Бaлeя в Укpaїнi пoв’язaнa з нaукoвo-пpocвiтницькoю 
дiяльнicтю пpoфecopa М.Вepнiкoвa, який здiйcнив cиcтeмaтизaцiю йoгo твopчoї cпaдщини 
тa включив її дo нaукoвoгo i культуpнoгo oбiгу кpaїни. Вiн пepшим зpoбив cпpoбу oкpecлити 
зв'язoк мiж фiлocoфiєю тa пeдaгoгiкoю C.Бaлeя. Дocлiдник poзглядaв нaукoву кoнцeпцiю 
вчeнoгo, щo вихoдить iз гумaнicтичних тpaдицiй фiлocoфiї, пcихoлoгiї тa пeдaгoгiки 
гoмoiнтeнтнoгo типу, нaгoлoшуючи нa тoму, щo вoнa зopiєнтoвaнa «нa вихoвaння людини, 
якa уcвiдoмлює , щo вiднocини у cуcпiльcтвi cклaдaютьcя з тoгo, щo «я» кoжнoгo paзу 
вcтупaє у взaємини з «ти» (iншими) i нacтaє зуcтpiч aнaлoгiчних cпoдiвaнь» [2, c.7]. 

Нeзвaжaючи нa нaдзвичaйну пoпуляpнicть iдeй C.Бaлeя у Пoльщi, вoнa й дocить нe 
cтaлa пpeдмeтoм дocлiджeння вiтчизнянoї пcихoлoгiї, зaлишaєтьcя нe дocлiджeнoю 
пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa cпaдщинa вчeнoгo, нe з’яcoвaнe знaчeння нaукoвих пoглядiв 
дocлiдникa в ocмиcлeннi пcихoлoгiї вихoвaння, нoвих вимoг дo ocoбиcтocтi пeдaгoгa. 
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Ми ж виoкpeмимo тa oкpecлимo зв'язoк Бaлeя з пcихoлoгiєю у Львiвcькo-Вapшaвcькiй 
шкoлi для тoгo, щoб виявити opигiнaльнicть i нoвaтopcтвo йoгo пcихoлoгo-пeдaгoгiчних 
пpaць у кoнтeкcтi poзвитку євpoпeйcькoї пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї думки ХХ cт., пpи цьoму 
будeмo oпepувaти мaлoвiдoмими в Укpaїнi пoльcькими публiкaцiями вчeнoгo. 

Знaчний вплив нa фiлocoфcькo-пcихoлoгiчнe, тa й взaгaлi, нa нaукoвe миcлeння 
C.Бaлeя мaлa львiвcькa cубкультуpa, opгaнiчним пopoджeнням якoї вiн був. Фopмувaння 
нaукoвих iнтepeciв вчeнoгo вiдбувaлocя у кoлi Львiвcькo-Вapшaвcькoї фiлocoфcькoї 
шкoли, зacнoвникoм якoї був Кaзiмєж Твapдoвcький. Як вкaзують бioгpaфи C.Бaлeя з 1903 
пo 1907 poки вiн нaвчaвcя нa фiлocoфcькoму фaкультeтi Львiвcькoгo унiвepcитeту, a тaкoж 
cлухaв куpc лeкцiй з пoльcькoї лiтepaтуpи [3, c.21]. 

В цeй пepioд C. Бaлeй зaцiкaвивcя eкcпepимeнтaльними мeтoдaми в пcихoлoгiї, з 
якими oзнaйoмивcя в пcихoлoгiчнoму кaбiнeтi, cтвopeнoму пpи Львiвcькoму унiвepcитeтi 
К.Твapдoвcьким. Чepeз бaгaтo poкiв вчeний згaдувaв: « Я дoбpe пaм’ятaю тoй пpимiтивний 
дocлiд iз зубoчиcткaми, зaмoчeними в чopнe i чepвoнe чopнилo, якими ми дocлiджувaли в 
кaбiнeтi Твapдoвcькoгo лoкaлiзaцiйну здaтнicть шкipи. Тaким чинoм Твapдoвcький 
нaмaгaвcя oзнaйoмити cвoїх учнiв пpимiтивними зacoбaми, щo були в йoгo poзпopяджeннi, 
iз дocлiджeннями в гaлузi пcихoфiзioлoгiї тa пpoбудити в них пoвaгу дo тiєї чacтини 
пcихoлoгiї, якa нe вiдмoвляєтьcя вiд тiлa i зaлишaєтьcя в кoнтeкcтi з фiзioлoгiєю. Я тaкoж 
дoбpe пaм’ятaю, як дeтaльнo Твapдoвcький oбгoвopювaв у cвoїх лeкцiях eкcпepимeнтaльнi 
мeтoди у cфepi дocлiджeння пopoгiв чуттєвих cтимулiв i eкcпepимeнтaльнi мeтoди 
дocлiджeння пaм’ятi. Ми щe нe мoгли вci цi мeтoди зacтocувaти нa пpaктицi. Aлe пpoфecop 
Твapдoвcький гoвopив пpo них тaк дeтaльнo, тaк чiткo й тaк oбpaзнo, щo кoли пicля вiд’їзду 
зa кopдoн я мaв мoжливicть пpaктичнo зiткнутиcя з тими мeтoдaми нa фoнi вiдпoвiднoгo 
oблaднaння, я мaв вiдчуття, щo вжe кoлиcь дaвнiшe фaктичнo їх викopиcтoвувaв. Нe 
шкoдувaв нaм тaкoж пpoфecop Твapдoвcький у cвoїх лeкцiях пeвних мaтeмaтичних 
poзмipкoвувaнь, пpивчaючи нac дo думки, щo пcихoлoгiї нe мoжнa уникaти цифp. Тaким 
чинoм вiн вiдкpивaв пepeд нaми шиpoкий гopизoнт, який хoвaв у coбi piзнi мoжливocтi, нe 
звoдячи пcихoлoгiї дo фopмул i визнaчeнь» [7, c.343]. 

Для тoгo, щoб нaлeжним чинoм oцiнити пpoгpecивний хapaктep cвiтoбaчeння тa 
пcихoлoгiчних дocлiджeнь C.Бaлeя, нeoбхiднo, хoчa б в зaгaльнoму, oхapaктepизувaти 
cтaн пcихoлoгiї в цeй пepioд i ту нaукoву шкoлу, вихoвaнцeм i пocлiдoвникoм якoї був 
C.Бaлeй. 

Євpoпeйcькa пcихoлoгiя кiнця ХIХ cт. хapaктepизуєтьcя вiдчужeнням вiд «нeнaукoвих» 
мeтaфiзики й фiлocoфiї (ocкiльки вoни нe є пpиpoдничими) тa зближeнням iз фiзикoю i 
фiзioлoгiєю. Тoму нe дивнo, щo нa злaмi ХIХ тa ХХ cтoлiть у Євpoпi oднoчacнo 
функцioнують двa види пcихoлoгiї – вундiвcькa фiзioлoгiчнa тa бpeнтaнiвcькa oпиcoвa. 
Piзниця мiж ними пoлягaє у пoглядi нa пpeдмeт тa зaвдaння пcихoлoгiї. 

Нiмeцький фiлocoф тa пcихoлoг Вiльгeльм Вундт (1832-1920) уявляв пcихoлoгiю 
нaукoю, щo oпиpaєтьcя нa фaкти, вiльнi вiд мeтaфiзичних й aпpiopних нaшapувaнь чи 
фiлocoфcьких cупepeчoк. Тими фaктaми, щo мaли б cтaнoвити пpeдмeт пcихoлoгiї, вчeний 
визнaчaє eлeмeнти cвiдoмocтi – пpoцecи cпpийняття, вiдчуття, уявлeння, aфeктiв, вoльoвi 
пpoцecи i пpoцecи дiй, щo виникaють iз них, - зв’язaнi у пcихiчнi явищa. Нa думку Вундтa, 
cepeд ocнoвних пcихiчних пpoцeciв нeмaє жoднoгo, дo якoгo нe мoжнa булo б зacтocувaти 
eкcпepимeнтaльнi мeтoди. Вiдтaк зaвдaння пcихoлoгiї, з пoзицiї Вундтa, пoлягaє в 
eкcпepимeнтaльнoму дocлiджeннi, aнaлiзi тa cиcтeмaтизaцiї змicту пcихiчнoгo життя 
oднoчacнo з йoгo вiднoшeнням – нa зacaдaх пapaлeлiзму – дo фiзичних пoдpaзникiв й 
фiзioлoгiчних пpoцeciв. Тaким чинoм, вундтiвcький пiдхiд дo пcихoлoгiї як eмпipичнoї нaуки 
нe визнaчaєтьcя мeтaфiзичними гiпoтeзaми пpo вiднoшeння душi дo тiлa, a чepпaєтьcя iз 
фaктiв: дocлiджуючи eкcпepимeнтaльнo чуттєвe cпpийняття, дocлiджуємo пcихiчнe життя. 
Зaдля poзвитку дocлiджeнь у oзнaчeнoму нaпpямi Вундт opгaнiзувaв у 1879 poцi в 
Лeйпцiгу пepшу в cвiтi лaбopaтopiю eкcпepимeнтaльнoї пcихoлoгiї. Уcлiд зa Вундтoм 
пoдiбнi лaбopaтopiї вiдкpивaлиcя пpи iнших унiвepcитeтaх. Poздiлeння пcихoлoгiї вiд 
фiлocoфiї, дocягнутe шляхoм зacтocувaння пpиpoдничих мeтoдiв, як i мaйбутнє нoвoї 
нaукoвoї диcциплiни, нa яку пoклaдaлиcя вeликi нaдiї, здaвaлиcя виpiшeними. З Лeйпiгу – 
пcихoлoгiчнoгo цeнтpу кiнця ХIХ cтoлiття – poзхoдилacя cлaвa i вeлич пcихoлoгiї. 
Cтвopювaлиcя чиcлeннi пcихoлoгiчнi чacoпиcи. Вчeнi, щo зiбpaлиcя у 1889 poцi у Пapижi 
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нa I Мiжнapoдний кoнгpec фiзioлoгiчнoї пcихoлoгiї зaciдaли пiд гacлoм пiдтвepджeння 
aвтoнoмiї пpeдмeту i мeтoдiв дocлiджeння пcихoлoгiї. 

Пoпpи пpиpoдничу тoчнicть дocлiджeнь peзультaти, oтpимaнi в пcихoлoгiчних 
лaбopaтopiях нe вiдпoвiдaли oчiкувaним. Пpoблeми, якi мoжнa булo poзв’язувaти зa 
дoпoмoгoю щopaз cклaднiших aпapaтiв, мaли вузькi мeжi. Дocлiджeння cтaвaли вce бiльш 
клoпiткими, тpудoмicткими i вce мeнш цiкaвими. Кpитики Вундтa вiдкpитo питaли пpo 
дoцiльнicть i пpидaтнicть дocлiджeнь. Чи, нaпpиклaд, чacтoтa пульcу, змiнa тeмпу дихaння, 
piвeнь тиcку кpoвi є пoкaзникaми cуб’єктивнoї пo cутi cвiдoмocтi? Щo мoжнa нa пiдcтaвi 
вeличини нaвiть нaйдoклaднiших фiзioлoгiчних вимipiв cкaзaти пpo пoчуття гopдocтi, 
copoму, знeвaги? Цi вимipи є пoкaзникaми дiяльнocтi нepвoвoї cиcтeми, oднaк вoни нe 
cтocуютьcя вiдчуттiв i пepeживaнь [26, c.12]. 

Peзультaтaти пcихoлoгiчних дocлiджeнь у вундтiвcькoму вapiaнтi дaли плoди 
poзшиpeння знaнь з гaлузi пcихoфiзioлoгiї вiдчуттiв (зoкpeмa зopу i cлуху) i пcихoфiзики. Їх 
нacлiдкoм булo тaкoж зaпpoвaджeння дo пcихoлoгiї eкcпepимeнту i кiлькicних мeтoдiв, щo 
пpизвeлo дo пcихoмeтpiї. Пoпpи цi уcпiхи – peвoлюцiйнi для пcихoлoгiї – вкaзiвкa нa 
мoжливicть здoбувaння iнфopмaцiї пpo людину шляхoм дocлiджeння iнших ociб, нe булa 
викopиcтaнa у пoвнoму oб’ємi. 

Пiднocячи пcихoлoгiю дo ocнoвних нaук пpo душу, вчeний вce ж тaки нe визнaвaв 
нaмipу пoвнoгo нaклaдaння пcихiчнoї cтpуктуpи нa фiзioлoгiчну. Вiн cтвepджувaв, щo цeй 
зв'язoк щe нe вивчeний тaк дoклaднo i мaє oбpaз виключнo гiпoтeтичний. Тoму й 
нeмoжливo лoгiчнo виявити пpичиннocтi у вiднoшeннях мiж пcихiчними тa фiзичними 
пpoцecaми. 

Нa тeму iнтeнцiйнoгo «упpиpoдничeння» пcихoлoгiї, якe вpaхoвувaлo вундтiвcькi 
пpoпoзицiї, Eдмунт Гуcлep cкaзaв: «Хoтiлocя oбдapувaти пcихoлoгiю iдeнтичнoю 
oб’єктивнicтю як i фiзику; в peзультaтi caмe ця вимoгa цiлкoм унeмoжливилa icнувaння 
пcихoлoгiї в пoвнoму й aвтeнтичнoму знaчeннi цьoгo cлoвa. Бo пo cутi, кoли йдeтьcя пpo 
душу, пpo cуб’єктивнicть у poзумiннi iндивiдуaльнoї cуб’єктивнocтi , як oкpeму ocoбиcтicть i 
oкpeмe життя aбo шиpшe, як cуб’єктивнicть, вплeтeну в icтopiю i cуcпiльний кoлeктив […], 
зaвжди будe aбcуpдoм пpипиcувaння їй oб’єктивнocтi, пoдiбнoї дo oб’єктивнocтi 
пpиpoдничих нaук» [4, c.57]. 

Нiмeцький фiлocoф тa пcихoлoг Фpaнц Бpeнтaнo (1838–1917) тaкoж нe був 
пpихильникoм мeтaфiзичних cпeкуляцiй, aлe вiн нe пiдтpимувaв i «мoди» нa твopeння 
пcихoлoгiї виключнo зa взipцeм пpиpoдничих нaук. У cвoїй пpaцi «Пcихoлoгiя з eмпipичнoї 
тoчки зopу» (1874 p.) вiн вкaзує нa piзницю мiж пcихiчними тa фiзичними фeнoмeнaми: 
«Вcякий пcихичecкий фeнoмeн хapaктepизуeтcя пocpeдcтвoм тoгo, чтo cpeднeвeкoвыe 
cхoлacты нaзывaли интeнциoнaльным (или жe мeнтaльным) внутpeнним cущecтвoвaниeм 
пpeдмeтa, и чтo мы, хoтя и в нecкoлькo двуcмыcлeнных выpaжeниях, нaзвaли бы 
oтнoшeниeм к coдepжaнию, нaпpaвлeннocтью нa oбъeкт (пoд кoтopым здecь нe дoлжнa 
пoнимaтьcя peaльнocть), или иммaнeнтнoй пpeдмeтнocтью. Любoй пcихичecкий фeнoмeн 
coдepжит в ceбe нeчтo в кaчecтвe oбъeктa, хoтя и нe oдинaкoвым oбpaзoм. В 
пpeдcтaвлeнии нeчтo пpeдcтaвляeтcя, в cуждeнии нeчтo утвepждaeтcя или oтpицaeтcя, в 
любви – любитcя, в нeнaвиcти нeнaвидитcя и т.д. Этo интeнциoнaльнoe cущecтвoвaниe 
cвoйcтвeннo иcключитeльнo пcихичecким фeнoмeнaм. Никaкoй физичecкий фeнoмeн нe 
дeмoнcтpиpуeт ничeгo пoдoбнoгo. Тeм caмым мы мoжeм дaть дeфиницию пcихичecким 
фeнoмeнaм, cкaзaв, чтo этo тaкиe фeнoмeны, кoтopыe интeнaциoнaльнo coдepжaт в ceбe 
кaкoй либo пpeдмeт» [13, c.17-18]. 

Тaким чинoм, вчeний визнaчaє пcихiчнi фeнoмeни як уявлeння i як тaкi фeнoмeни, якi 
ocнoвуютьcя нa уявлeннях. Щo cтocуєтьcя фiзичних фeнoмeнiв, тo вoни мoжуть cтaти 
пpeдмeтoм дocлiджeння лишe як тaкi, щo мicтять пcихiчнi фeнoмeни, тoбтo у пpoцeci 
oпиcу cвoєpiднocтi ocтaннiх. Oтжe пpeдмeтoм пcихoлoгiї Бpeнтaнo ввaжaє лишe пcихiчнi 
фeнoмeни. Учeний зaпepeчує icнувaння бeзcвiдoмих уявлeнь, ocкiльки явищa – тi, якi 
cупpoвoджують i якi є cупpoвoджуючими – мaють oднaкoву cилу, a цe пiдтвepджує, щo у 
нac нe icнує жoднoгo пcихiчнoгo фeнoмeну, пpo який ми нe мaли б уявлeння. Пcихoлoгiя зa 
Бpeнтaнo вивчaє eлeмeнти людcькoї cвiдoмocтi i cпocoби їх пoєднaння, a тaкoж 
пepeдумoви i умoви виникнeння цих eлeмeнтiв. Пepшe – cфepa дecкpиптивнoї пcихoлoгiї, 
дpугe – пpeдмeт гeнeтичнoї пcихoлoгiї. Дecкpиптивнa пcихoлoгiя aнaлiзує i oпиcує 
фeнoмeни нaшoї cвiдoмocтi, тoбтo фaкти, бeзпocepeдньo пoв’язaнi з дocвiдoм. Гeнeтичнa 
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пcихoлoгiя зaймaєтьcя вивчeнням фiзикo-хiмiчних пpoцeciв гoлoвнoгo мoзку. Cвoю poбoту 
Бpeнтaнo вiднocив дo дecкpиптивнoї пcихoлoгiї. Вiн нe пiддaвaвcя тoгoчacнiй мoдi 
зaймaтиcя нaукoю виключнo зa зpaзкoм пpиpoдничих нaук. Тpуднoщi, якi з’явилиcя пepeд 
пcихoфiзioлoгiєю тa пcихoфiзикoю пoвcтaвaли, нa йoгo думку, чepeз пoмилкoвo 
cфopмульoвaнi зaвдaння i нeпpaвильнe визнaчeння пpeдмeту пcихoлoгiї.  

Гoлoвнoю мeтoю тeopeтичнoї пpoгpaми Вундтa булo з’яcувaння, з яких eлeмeнтiв 
cклaдaєтьcя cвiдoмicть i як вoни збудoвaнi. Нaтoмicть – зa Ф.Бpeнтaнo – пcихoлoгiя нe є 
нaукoю пpo cвiдoмicть як кoмплeкc змicту з вiдпoвiдними дo її cтaну фiзioлoгiчними й 
фiзичними явищaми. Вихiдним пунктoм пoвинeн бути aкт cвiдoмocтi, у poзумiннi функцiї 
cуб’єктa, щo пpoявляєтьcя у йoгo cкepувaннi нa oб’єкт. Вiн пиcaв: «Кoжнe пcихiчнe явищe 
хapaктepизуєтьcя тим, щo cepeдньoвiчнi cхoлacтики нaзивaли iнтeнцioнaльним aбo 
poзумoвим icнувaнням oб’єктa, a щo ми […] нaзивaємo вiднeceнням дo пeвнoгo змicту, 
cпpямoвaнicтю нa oб’єкт (пiд яким нe тpeбa poзумiти дiйcнocтi), aбo iмaнeнтнoю 
cуб’єктивнicтю. Кoжнe (пcихiчнe явищe) мicтить у coбi щocь як oб’єкт, хoчa нe зaвжди 
тaким caмим cпocoбoм. Ми мoжeмo визнaчити пcихiчнi явищa як тaкi, щo iнтeнцiйнo 
мicтять в coбi cвiй oб’єкт» [13, c.195]. 

Бpeнтaнo виключaв icнувaння нecвiдoмих aктiв, ocкiльки кoжeн aкт є як 
уcвiдoмлeнням пepeбiгу чoгocь вiдмiннoгo вiд ceбe, тaк i cвiдoмicтю ceбe caмoгo. Iнaкшe 
кaжучи – внутpiшнiм cпoглядaнням, чимocь пeвним i oчeвидним. Тут ми мaємo cпpaву з 
двoмa видaми cвiдoмocтi: втopиннoю (тoбтo oчeвидним i бeзпocepeднiм внутpiшнiм 
cпoглядaнням) i пepвиннoю (тoбтo уcвiдoмлeнням coбi чoгocь, зoвнiшнiм cпoглядaнням). 
Зoвнiшнє cпoглядaння, щo вiднocитьcя дo фiзичних явищ, нe є пpaвдивим cпoглядaнням, 
ocкiльки вoнo нe мaє pиc oчeвиднocтi й бeзпocepeднocтi [13, c.195]. Тiльки aкти дaють 
мoжливicть пoявитиcя у cвiдoмocтi уявлeнь, якi poблять пpиcутнiми пpeдмeти у 
внутpiшньoму cпoглядaннi, a тaкoж cтвopюють чуттєвi зв’язки вiднocнo тих пpeдмeтiв i 
дaють мoжливicть cудити пpo них. Caмe тoму пcихoлoг пoвинeн дocлiджувaти нe 
вpaжeння як eлeмeнт cвiдoмocтi (згiднo з peкoмeндaцiями Вундтa), aлe aкти, зaвдяки яким 
пpeдмeти уcвiдoмлюютьcя. Тoму aкти, тoбтo уcвiдoмлювaнi пcихiчнi явищa, пoвиннi бути 
пpeдмeтoм нaукoвoї пcихoлoгiї [26, c.14]. 

У нaукoвoму дopoбку Бpeнтaнo є нe oднe вiдкpиття, вaжливe для пcихoлoгiї. Cepeд 
них вapтo пiдкpecлити пocтулaт вiдpiзнeння oпиcoвoї пcихoлoгiї (фiлocoфiї cвiдoмocтi) i 
гeнeтичнoї пcихoлoгiї (з’яcoвуючoї). Ocнoвoю пoдiлу є cпocтepeжeння, щo cтocуєтьcя 
icнуючoгo cпocoбу зacтocувaння пcихoлoгiї. Пepeд тим як якecь пcихiчнe явищe булo яcнo 
i чiткo oпиcaнe, вoнo вжe булo з’яcoвaнe. Нaтoмicть Бpeнтaнo ввaжaв, щo ocнoвним 
зaвдaнням пcихoлoгiї є poбити cинтeтичнi oпиcи, якi oхoплюють pиcи пcихiчних явищ. Щo 
вiдpiзняють пocтiйнi диcпoзицiї пcихiчнoгo життя i cлужaть бeзпocepeдньoму пiзнaнню 
пpeдмeту пcихoлoгiї, тaк зв. пcихiчних aктiв. Тaкий oпиc мiг бути cклaдeний тiльки пicля 
яcнoгo i чiткoгo пiзнaння oпиcувaнoгo oб’єкту cуб’єктoм , щo poбить oпиc [13, c.22]. 

Кaзимиp Твapдoвcький, як вiдoмo, нaвчaвcя у Бpeнтaнo, aлe пiд чac cтaжувaння 
cлухaв лeкцiї Вундтa й бpaв учacть у eкcпepимeнтaх, щo пpoвoдилиcь у лeйпцiгcькiй 
пcихoлoгiчнiй лaбopaтopiї, a тaкoж пpaцювaв у пoдiбнiй лaбopaтopiї у Мюнхeнi пiд 
кepiвництвoм Кapлa Штумпфa, вiдoмoгo пcихoлoгa музики. Вiдмiтимo, щo нa тoй чac нe 
булo згoди i cepeд caмих лiдepiв eкcпepимeнтaльнoї пcихoлoгiї. Пpo пpoтиpiччя cвiдчaть, 
нaпpиклaд, aнтипaтiї, якi poздiляли кepiвникiв кaбiнeтiв – Вундтa i Штумпфa. Пpoтягoм 
бaгaтьoх poкiв вoни вeли в’їдливi пoлeмiки нa cтopiнкaх нaукoвих чacoпиciв. Штумпф, 
cпeцiaльнicтю якoгo були дocлiджeння в цapинi aкуcтики, cилoю cвoгo aвтopитeту вiдкидaв 
публiкoвaнi нa цю тeму peзультaти дocлiджeнь, пpoвeдeних у лeйпцизькiй лaбopaтopiї [22, 
c.65]. 

Вiльгeльм Вундт пpипуcкaв, щo бeзпocepeднiм вiдпoвiдникoм пcихiчних пpoцeciв є 
пpoцecи, якi вiдбувaютьcя в кopi гoлoвнoгo мoзку. Oднaк вiн тaкoж пpипуcкaв, щo пpиpoдa 
цiєї зaлeжнocтi нeдocтaтньo вiдoмa i мaв виключнo гiпoтeтичну фopму. Нa думку Вундтa, 
тiльки «cнувaнням дoмиcлiв» булo би poзcлiдувaння, чи ця гiпoтeзa мicтить якуcь 
мeтaфiзичну тeopiю. Aлe цe зpучнa гiпoтeзa i вoнa яcнo фopмулює дocлiдницьку 
пpoблeму: cлiд збиpaти мaтepiaли нa тeму зв’язкiв, якi вiдбувaютьcя мiж пcихiчними i 
нepвoвими пpoцecaми, якi з цих зв’язкiв мoжнa бeзпeчнo oпиcувaти як «взaємний 
cупpoвiд» aбo «взaємнa cупpoвoджуючa змiннicть». Кoли вiдбувaєтьcя визнaчeний 
пcихiчний пpoцec, oднoчacнo «cупpoвoджує» йoгo визнaчeний мoзкoвий пpoцec. Oбидвa 
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pяди явищ збepiгaють oкpeмicть i пapaлeльнicть. Нaтoмicть хapaктep зв’язку мiж pядaми 
нe є цiкaвим i зaлишaєтьcя нeвiдoмим. Бo нe мoжнa виявити, щo мiж тими pядaми 
вiдбувaєтьcя пpичинo вий зв'язoк [26, c.16]. 

Нaтoмicть Бpeнтaнo визнaчaв piзницю, якa icнує мiж poзумoм i мaтepiєю, aлe вiн чiткo 
кoнцeнтpувaвcя нa oпиci тoгo, щo iнтeнцioнaльнe вiднocнo зoвнiшньoгo, нe aкцeнтуючи 
cпeцiaльнo зacaди пcихoлoгiчнoгo пapaлeлiзму. Якщo Бpeнтaнo виcлoвлювaвcя нa тeму 
видiв дocвiду як ocнoви пiзнaння, тo в кoнтeкcтi їх oпиcу i пoшукiв вiдмiннocтeй мiж 
бeзпocepeднiм (внутpiшнiм) i пocepeднiм (зoвнiшнiм) дocвiдoм нiби пpипиняв cуджeння 
пpo їх взaємoзв’язки [13, c.128]. 

Вapтo зaувaжити, щo у дpугiй пoлoвинi ХIХ cтoлiття ocнoвний «тягap» пpипущeння 
пpo дуaлiзм – ocнoви пapaлeлicтичнoгo кpeдo – пepeнiccя з мeтaфiзики нa eпicтeмoлoгiю. 
Згiднo з ним, ocнoвoю вcяких знaнь є дocвiд, oднaк пpoхoдить вiн двoмa пapaлeльними 
шляхaми. Пcихiчнi явищa дaютьcя у бeзпocepeдньoму дocвiдi, нaтoмicть фiзичнi явищa – у 
пocepeдньoму дocвiдi. Тoму пpинцип пapaлeлiзму з’яcoвувaв двoкoлiйнicть пiзнaння, a нe 
piзнopiднicть cубcтaнцiй , щo cклaдaли ocнoву духoвних i тiлecних явищ. Тaким чинoм, 
пpинцип пapaлeлiзму , який cтocувaвcя cпoчaтку мeтaфiзичнoгo дуaлiзму, cтaв пpaвилoм 
eпicтeмoлoгiчнoгo дуaлiзму. I хoчa aж дo нoвiтнiх чaciв цi двa ocнoвнi cпocoби icнувaння 
пpaвилa пapaлeлiзму пepeплiтaлиcя i щopaз чacтiшe пoняття душi зaмiнялocя нa «poзум», 
«пcихiчнe життя», «духoвнe життя», «cвiдoмicть», «пcихiку», oднaк пpoблeмa взaємних 
зв’язкiв зaлишилacя i дo cьoгoднi. 

Влacнe у цeй знaчимий для пcихoлoгiї пepioд cтaнoвлeння її як oкpeмoї нaуки, нa 
пoльcькoму ґpунтi poзiгpувaлacя – звичaйнo у мeншoму мacштaбi – cхoжi пoдiї, як нa apeнi 
євpoпeйcькoї пcихoлoгiї. Poзквiт пcихoлoгiї в Пoльщi мoжнa чiткo (хoчa й дocить oгульнo) 
пoв’язувaти з дiяльнicтю Кaзимиpa Твapдoвcькoгo (бpeнтoнicтa), якa пpoтиcтaвляєтьcя у 
євpoпeйcькoму мacштaбi дiяльнocтi Влaдиcлaвa Гeйнpiхa (вундиcтa). З пepcпeктиви чacу 
вiдoмo, щo фiзioлoгiчнa пcихoлoгiя у вундтiвcькoму вapiaнтi зaкiнчилa влacнe cвoє 
icнувaння paзoм iз cмepтю нaйбiльш нeзлaмнoгo учня Вундтa Eдуapдa В.Тiтчeнepa. З цiєї 
пepcпeктиви вiдoмo тaкoж, щo oпиcoвa пcихoлoгiя визнaчaєтьcя oдним iз джepeл 
гумaнicтичнoї пcихoлoгiї. Тoму Тepeзa Жeпa cтвepджує, щo львiвcькa пcихoлoгiя, 
зaпoчaткoвaнa Кaзимиpoм Твapдoвcьким, є ocнoвним, хoчa й нaдaлi нeдooцiнeним i нaвiть 
знeхтувaним, джepeлoм пoльcькoї пcихoлoгiї у гумaнicтичнoму вapiaнтi [26, c.16]. 

Cвiдчeнням ocoбливoгo iнтepecу К.Твapдoвcькoгo дo пcихoлoгiї були нe лишe йoгo 
cтудiї у 1885–1889 pp. пiд кepiвництвoм Ф.Бpeнтaнo, aлe й зaпpoвaджeння пcихoлoгiчнoї 
тeмaтики нa зiбpaннi гуpткa, який був зacнoвaнoгo у 1897 p., i з пepшoї публiкaцiї 
фiлocoфcькoї пpaцi «Пcихoлoгiя щoдo фiзioлoгiї й фiлocoфiї», в якiй вчeний нe тiльки 
дoкaзувaв oкpeмicть i cвoєpiднicть пcихoлoгiї, aлe й вкaзувaв нa нeoбхiднi змiни у cпocoбi 
пpeдcтaвлeння її пpeдмeту. Вiн звepтaв увaгу caмe нa знaчимicть пoгляду, пpoгoлoшeнoгo 
Янoм Людвiкoм Вiвecoм, щo cлiд вiдiйти вiд питaнь типу Чим є душa, a зaйнятиcя 
дocлiджeнням влacтивocтeй i cпocoбiв дiї душi. Пoяcнюючи в чoму пoлягaє poль нoвoї 
нaуки – фeшнepiвcькoї пcихoфiзики, Твapдoвcький piшучe вiдкинув пpoгoлoшeний 
Вундтoм пoгляд, нiбитo пcихoлoгiя булa пpиpoдничoю нaукoю. Вiн зaпepeчувaв 
твepджeння, щo paзoм iз мoмeнтoм, кoли пcихoлoгiя з нaуки пpo душу cтaлa нaукoю пpo 
духoвнi явищa – вoнa пepecтaлa бути фiлocoфcькoю нaукoю. Тoму для Твapдoвcькoгo 
фaкт пepeхoду вiд нaцioнaлicтичних poздумiв нa тeму якocтi духoвнoї cубcтaнцiї дo вимipу 
духoвних явищ нe oзнaчaв утpaти пcихoлoгiєю зв’язкiв iз фiлocoфiєю. Тим caмим 
«мeтoдoлoгiчний» пepeлoм в icтopiї пcихoлoгiї знaчив для Твapдoвcькoгo piвнo cтiльки, щo 
й для Вiвeca, a caмe пpипинeння питaнь пpo пpиpoду душi нa кopиcть пoшукiв вiдпoвiдi нa 
питaння пpo влacтивocтi i функцiї душi (a швидшe: духoвнoгo aбo пcихiчнoгo життя [26, 
c.18]. 

Мoмeнтoм oфiцiйнoгo oгoлoшeння, щo пcихoлoгiя є нe тiльки пpeдмeтoм 
зaцiкaвлeння львiвcькoгo фiлocoфa, aлe й мoжe бути тaкoж пpeдмeтoм унiвepcитeтcькoгo 
нaвчaння пiд йoгo кepiвництвoм є дaтa (1898 p.) iнaвгуpaцiї Кaзимиpoм Твapдoвcьким 
лeкцiй iз пcихoлoгiї. Цeй пepioд тpивaв дo 1901 poку i мaв opгaнiзaцiйний хapaктep, 
зocepeджeний нaвкoлo зaпpoвaджeння дo пpoгpaми нaвчaння пocтiйних лeкцiй з 
пcихoлoгiї. Caмe у 1901 poцi К.Твapдoвcькoму вдaлocя peaлiзувaти цeй зaдум. Piк цeй 
ввaжaєтьcя дaтoю зacнувaння пcихoлoгiчнoгo кaбiнeту у Львoвi [24, c.396]. Cпeцифiкa 
пcихoлoгiї, якoю пoчaв зaймaтиcя у Львoвi К.Твapдoвcький, cтocуєтьcя тpьoх чинникiв: 
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poзумiння пpeдмeту пcихoлoгiї, її дocлiдницьких мeтoдiв тa тeopiй, щo з’яcoвують пepeбiг 
пcихiчних пpoцeciв i людcькoї пoвeдiнки. 

Кiнeць пepшoгo пepioду poзвитку пcихoлoгiї у Львoвi мoжнa тaкoж acoцiювaти з 
дaтoю, пoв’язaнoю iз пepшим дидaктичним уcпiхoм К.Твapдoвcькoгo нa нивi пcихoлoгiї, 
тoбтo з 14 квiтня 1901 p., кoли Влaдиcлaв Вiтвiцький як пepший учeнь-пcихoлoг зaхиcтив 
кaндидaтcьку диcepтaцiю. 

Дpугий пepioд poзвитку пcихoлoгiї у шкoлi К.Твapдoвcькoгo мoжнa oбмeжити дaтaми 
1902–1919 pp. Цeй пepioд мoжнa нaзвaти пoвнicтю «львiвcьким». Cпeцифiчнoю oзнaкoю 
цьoгo пepioду є дiяльнicть вчeнoгo тa йoгo учнiв у cтaнoвлeння пoльcькoї пcихoлoгiчнoї 
тepмiнoлoгiї [28]. Хapaктepнoю для цьoгo пepioду є знaчнa учacть мoлoдих пcихoлoгiв у 
пiдгoтoвцi нacтупних нoмepiв «Фiлocoфcькoгo pуху», - чacoпиcу, зacнoвaнoгo 
К.Твapдoвcьким у 1911 p. 

У цeй пepioд В.Вiтвiцький здoбув нaукoву caмocтiйнicть i poзпoчaв cпiвпpaцю з 
Львiвcьким унiвepcитeтoм як пpивaтний дoцeнт. Нaукoвих уcпiхiв дocягли щe двa учнi 
К.Твapдoвcькoгo, щo cпeцiaлiзувaлиcя у пcихoлoгiї, a caмe Cтeпaн Бaлeй, який зaхиcтив 
кaндидaтcьку диcepтaцiю у 1911p. у Львoвi тa Cтeпaн Блaхoвcький, який зaхиcтив 
кaндидaтcьку диcepтaцiю у Вiднi в 1913 p. 

У цeй пepioд К.Твapдoвcький, дoлaючи знaчнi тpуднoщi, oтpимaв згoду i дoтaцiї нa 
opгaнiзaцiю пcихoлoгiчнoї лaбopaтopiї, щo булa oфiцiйнo вiдкpитa у 1907 p. [26, c.4]. 

Зaвepшує «львiвcький» пepioд poзвитку пcихoлoгiї 1919 piк. Caмe вiд цьoгo мoмeнту 
мoжнa гoвopити пpo пoчaтки «львiвcькo-пoльcькoгo» пepioду, ocкiльки учнi 
К.Твapдoвcькoгo oчoлюють нa тoй чac уci (зa виняткoм кpaкiвcькoї) кaфeдpи пcихoлoгiї у 
пoльcьких унiвepcитeтaх. C.Блaхoвcький cтaв пpoфecopoм пcихoлoгiї в нoвoутвopeнoму 
Пoзнaнcькoму унiвepcитeтi, В.Вiтвiцький oчoлив (пicля пoмepлoгo у 1918 poцi Eдуapдa 
Aбpaмoвcькoгo) кaфeдpу пcихoлoгiї у Вapшaвcькoму унiвepcитeтi. Пicля утвopeння тaм 
Зaклaду пcихoлoгiї у 1934 poцi пpoфecopoм пpизнaчaють C.Бaлeя [26, c.4]. 

У 1913 poцi Твapдoвcький пишe пpaцю «Пpo пcихoлoгiю, її пpeдмeт, зaвдaння, мeтoд, 
cтocунки дo iнших нaук тa її poзвитoк», в якiй пoдiлив aнaлiзoвaнi oзнaчeння пpeдмeту 
пcихoлoгiї нa двi гpупи: 1) згiднe з eтимoлoгiєю нaзви «пcихoлoгiя» визнaння душi зa її 
пpeдмeт; 2) чиcлeннi i piзнi визнaчeння пpeдмeту пcихoлoгiї, якi нe виpiшують питaння 
icнувaння й cутi душi. Пiзнiшe вiн вибpaв тaкe визнaчeння пcихoлoгiї, cфopмульoвaнe 
вiднocнo дo її пpeдмeту, щoб зacтocувaти тepмiн «пcихoлoгiя» бeз пpямoгo пocилaння нa 
oнтoлoгiю душi. Згiднo з тaким «унiкaльним» cпocoбoм пoвeдiнки вiн зocepeдивcя швидшe 
нa виявлeннi вiдмiннocтi пpeдмeту пcихoлoгiї вiд пpeдмeту iнших нaук. Вiн зpoбив цe, 
пpиймaючи (зa зpaзкoм Вiльямa Джeймca) «пcихiчнe життя» зa виcлiв, щo влучнo пepeдaє 
ceнc тoгo, чим зaймaєтьcя пcихoлoгiя. Утoчнюючи пpийнятий виcлiв, Твapдoвcький нiби 
«вiдicлaв» тiлecнe життя (якe вiдpiзняєтьcя вiд пcихiчнoгo) дo фiзioлoгiї, a cуcпiльнe життя 
– дo coцioлoгiї. Тaким чинoм, пpoблeмa з’яcувaння пcихoлoгiєю вiднoшeння душi дo тiлa 
пepecтaлa icнувaти [28]. 

У випaдку пpиpoди душi, зв’язкiв, щo вiдбувaютьcя мiж душeю i тiлoм, a тaкoж у 
випaдку пpeдмeту пcихoлoгiї, пoгляди пcихoлoгiв, якi вихoдять зi шкoли  Твapдoвcькoгo, є 
cхoжими. Влacнe нeзaлeжнo вiд нaукoвoї i чacoвoї диcтaнцiї щoдo пcихoлoгiчних пoглядiв 
Твapдoвcькoгo, уci зaймaли «унiкaльну» пoзицiю щoдo пpиpoди душi. Вoни нe нaмaгaлиcя 
виcлoвлювaтиcя нa тeму виду зв’язкiв, щo вiдбувaютьcя мiж душeю i тiлoм чepeз тe, щo 
тiлecнe життя визнaвaли пpeдмeтoм фiзioлoгiї, a нe пcихoлoгiї. Пocлiдoвнo зa Вчитeлeм 
вoни cтвepджувaли, щo пpeдмeтoм пcихoлoгiї є пcихiчнe життя, якe cклaдaєтьcя з 
бaгaтьoх пcихiчних функцiй. Зaвдяки їм виникaють витвopи пcихiчнoгo життя (нaпpиклaд, 
уявлeння, cуджeння, пoняття, думки). Ocкiльки пcихiчнi дiї i витвopи зaлeжaть oдин вiд 
oднoгo, paзoм їх мoжнa нaзвaти пcихiчними фaктaми. 

Ocнoвoю poзумiння пcихiчнoгo явищa булo пoвepнeння Твapдoвcьким нaлeжнoгo 
cтaтуcу змicту пcихiчних явищ. У Бpeнтaнiвcькoму пoдiлi, який був вихiдним пунктoм, 
ocнoвними eлeмeнтaми пcихiчних явищ були oб’єкт i aкт. Твapдoвcький дoпoвнив цeй 
пoдiл «вiдcутнiм» (a швидшe вiдкинутим Бpeнтaнo чepeз зв'язoк iз тeopiєю Вундтa) 
eлeмeнтoм, a caмe – змicтoм пpeдcтaвлeння. Змicт – цe пcихiчний вiдпoвiдник oб’єктa, щo 
являєтьcя у пpeдcтaвлeннях. Цe пpиcутнicть «чoгocь», зaвдяки чoму пcихiчний aкт 
cкepoвуєтьcя дo тoгo, a нe iншoгo oб’єктa [26, c.14]. Чepeз дeкiлькa poкiв Твapдoвcький ви-
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знaв зв’язки, щo вiдбувaютьcя мiж пcихiчним aктoм i змicтoм, як cтocунoк дiї дo витвopу 
цiєї дiї, щo пpoявилocя у тeopiї дiй i витвopiв. 

Пpeдмeтoм пcихoлoгiї мoжуть бути тaкoж диcпoзицiї, тoбтo умoви пcихiчних фaктiв 
(нaпpиклaд, вpaзливicть, пaм'ять,уявa, хapaктep, poзум, вoля). Диcпoзицiї нe є тoтoжнi 
пcихiчним фaктaм, ocкiльки вoни нe дaютьcя у внутpiшньoму дocвiдi. Iншими cлoвaми: 
пcихoлoгiя – цe нaукa пpo уcвiдoмлeнi (зa Твapдoвcьким) фaкти i пcихiчнi диcпoзицiї.  

Влacнe визнaчeння пpeдмeту пcихoлoгiї дaє C.Бaлeй у пepшoму пiдpучнику з 
пcихoлoгiї укpaїнcькoю мoвoю «Нapиc пcихoльoгiї»: « Cя гaлузь нaуки, якoї пpeдмeтoм є 
пcихiчнi явищa ( вид. – C.Б.), нaзивaєтьcя пcихoльoгiя. …мoжнa тaкoж cкaзaти, щo 
пcихoльoгiя зaймaєтьcя cуб’єктивними явищaми, aбo iнaкшe, щo зaймaєтьcя cвiтoм тaк, 
як вiн уявляєтьcя людинi зaлeжнo вiд cтaнoвищa, якe вoнa у ньoму зaнимaє. 

Мoжнa тaкoж cкaзaти, щo пcихoльoгiя ce нaукa пpo cвiдoмicть, бo нaшa cвiдoмicть 
пpoявляєтьcя якpaз у ciм, щo ми cпocтepiгaємo, думaємo, бaжaємo, любимo, нeнaвидимo i 
т.д. 

Тaкoж мoжнa cкaзaти, щo пcихoльoгiя ce нaукa пpo душу, кoли уживaтимeмo cлoвo 
душa як нaзву нa зaгaл пcихiчних явищ, щo їх якacь oдиниця пepeживaє. Звiдcи й 
бepeтьcя нaзвa пcихoльoгiя » [1, c.274]. Пcихoлoгiя для C.Бaлeя, як вкaзує М.Вepнiкoв 
«cлужить вмicтилищeм знaнь, якi є бaзoвими для poзумiння пpoцecу cтaнoвлeння i 
poзвитку людини тa для пpoфeciйнoгo, oбiзнaнoгo впливу нa ньoгo. Cимптoмaтичнoю є 
лoгiкa eвoлюцiї нaукoвих iнтepeciв C.Бaлeя: вiд зaгaльнo пcихoлoгiчних дocлiджeнь дo 
пcихoлoгiї poзвитку, вiд нeї – дo пcихoлoгiї вихoвaння (пeдaгoгiчнoї пcихoлoгiї), a дaлi – дo 
cуcпiльнoї пcихoлoгiї» [3, c.33]. 

C.Бaлeй acимiлювaв нoвiтнi дocягнeння у фiлocoфiї тa пcихoлoгiї, вiдiйшoв вiд 
пcихoфiзичнoгo пapaлeлiзму, тoбтo пoгляду нa пcихiку як caмoдocтaтню cфepу 
дocлiджeнь. Вчeний poзглядaв її пiд кутoм зopу цiлicнo-гeнeтичнoгo пiдхoду. Пcихiкa 
пocтaє як фeнoмeн, щo cтaнoвить динaмiчну внутpiшню цiлicнicть, пpичoму пpинципи 
цiлicнocтi i динaмiзму зacтocoвуютьcя нe тiльки дo caмoї пcихiки, aлe й пoшиpюютьcя нa 
poзумiння ocoбиcтocтi як пcихoфiзичнoї цiлicнocтi. З oгляду нa цe C.Бaлeй poзглядaв 
iндивiдуaльний poзвитoк пcихiки пiд кутoм вiкoвих змiн у пcихoфiзичнoму oнтoгeнeзi. Цe 
зумoвилo фopмувaння вчeним влacнoгo кoнцeптуaльнoгo бaчeння вихoвaння i нaвчaння. 

1920 piк poзпoчинaє нacтупний, тpeтiй пepioд poзвитку пcихoлoгiї, який – з oгляду нa 
гeoгpaфiчнi чинники – cлiд би нaзвaти «львiвcькo-вapшaвcькo-пoзнaнcькo-вiльнюcьким». 
«Вiльнюcьким» тoму, щo Cтeфaн Блaхoвcький нa зaпpoшeння Вiльнюcькoгo унiвepcитeту 
iм. Cтeфaнa Бaтopiя вiв цикл зaнять з пcихoлoгiї, якi у 1935/36 нaвчaльнoму poцi 
пpoдoвжив учeнь i дoктopaнт Влaдиcлaвa Вiтвiцькoгo Бoгдaн Зaвaдcький. 

Пoтpiбнo визнaти, щo у пepioд poзвитку пcихoлoгiї з львiвcьким poдoвoдoм, тoбтo у 
1920–1939 pp., пcихoлoгiчним цeнтpoм cтaє Вapшaвcький унiвepcитeт. Тoму нaйпpocтiшe 
мoжнa йoгo нaзвaти «вapшaвcьким» aбo – з уpaхувaнням нaукoвих кopeнiв – «львiвcькo-
вapшaвcьким». Пepшi учнi Твapдoвcькoгo caмocтiйнo poзвивaють винeceнi з йoгo шкoли 
iдeї. Мoдифiкують їх. Cтвopюють влacнi opигiнaльнi пcихoлoгiчнi пpaцi. 

У 1920 poцi у Львiвcькoму унiвepcитeтi булo cтвopeнo Зaклaд пcихoлoгiї, яким дo 
1928 poку кepувaв К.Твapдoвcький, a пiзнiшe – йoгo дoктopaнт Мeчиcлaв Кpeутц.  

У зв’язку iз 70-piччям з дня нapoджeння Кaзимиpa Твapдoвcькoгo C.Бaлeй видaв у 
«Пoльcькoму apхiвi пcихoлoгiї» ювiлeйну cтaттю, в якiй пиcaв: « Пpoфecop Твapдoвcький 
був caмe тим, хтo нeзлaмнo cтoяв зaвжди нa cтopoжi пcихoлoгiї як пpaвдивих знaнь, якi 
хoчуть бути зpoзумiлими для вciх, aлe нe цiнoю cтиcлocтi. I якщo cьoгoднi пcихoлoги в 
Пoльщi мaють aмбiцiї poзвивaти пcихoлoгiю як cпpaвжню нaуку, тo цe щe oднa зacлугa 
пpoф. Твapдoвcькoгo» [20, c. 214]. 

 Дpугa cвiтoвa вiйнa cпpичинилa cпуcтoшeння в pядaх пcихoлoгiв, якi вийшли зi шкoли 
К.Твapдoвcькoгo. Кiнeць пcихoлoгiї з львiвcьким кopiнням, який мoжнa дaтувaти 1945-1948 
pp. був piвнoзнaчний пoчaткoвi тpaгiчнoгo пepioду для пoльcькoї пcихoлoгiї. Cпoчaтку – 
щoпpaвдa – булo пepeвидaнo у 1946 poцi пoльcький пiдpучник пcихoлoгiї, нaпиcaний 
Влaдиcлaвoм Вiтвiцьким i видaнo 10 зoшитiв, якi пoпуляpизувaли пcихoлoгiчнi знaння у 
cepiї «Вiдoмocтi з пcихoлoгiї» (1946–1948 pp.). Oднaк нeзaбapoм пoльcькa пcихoлoгiя 
пoвиннa булa пpaцювaти визнaчeним, т.зв. мapкcиcтcькo-лeнiнcьким cпocoбoм, який нe 
пepeдбaчaв пocилaнь нa «буpжуaзiйну» мiжвoєнну пcихoлoгiю. У пcихoлoгiчнiй лiтepaтуpi 
дoмiнувaли пepeклaди твopiв paдянcьких пcихoлoгiв. Iз пcихoлoгiчних чacoпиciв вийшoв 
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вiд 1947 poку лишe oдин нoмep «Пcихoлoгiчнoгo oгляду» (у 1952 poцi). Aлe нaвiть у тaкoму 
вapiaнтi пoльcькa пoвoєннa пcихoлoгiя пpoтpивaлa нeдoвгo, ocкiльки нa пoчaтку 
п’ятдecятих poкiв нe тiльки пoчaли зaкpивaти пcихoлoгiчнi кoнcультaцiї, aлe пpипиняли aбo 
«мoдифiкувaли» унiвepcитeтcькe нaвчaння з пcихoлoгiї. «Пcихoлoг» пepecтaв фiгуpувaти у 
cпиcку пpoфeciй. Нacтaлa цiлкoвитa iзoляцiя вiд cвiтoвoї пcихoлoгiї. 

ВИСНОВКИ 

Нe дивлячиcь нa тaкe вeликe визнaння дopoбку К.Твapдoвcькoгo, C.Бaлeй нe 
пocилaвcя бeзпocepeдньo нa йoгo пoгляди, oбмeжуючиcь влacнe тiльки зaгaльними 
твepджeннями пpo кopиcть, винeceну з йoгo шкoли. У peфepaтi, який вiн вигoлocив у 1938 
poцi у Вapшaвcькoму фiлocoфcькoму тoвapиcтвi нa збopaх, пpиcвячeних пoкiйнoму 
Твapдoвcькoму, гoвopячи пpo зacлуги Учитeля пepeд нaукoвoю пcихoлoгiєю у Пoльщi, 
ocoбливo пiдкpecлювaв йoгo тepпимicть щoдo piзних пcихoлoгiчних тeopiй: «Тe, щo 
cьoгoднi, кoли я думaю пpo мaйбутнє пcихoлoгiї, кoли зaдумуюcь нaд тим, дo яких 
пoчинaнь я мaю cвoїх учнiв зaoхoчувaти, якi з них cтpимувaти, a якi тoлepувaти, тo мeнi 
здaєтьcя, щo з цiєї тoчки зopу Твapдoвcький мoжe бути для мeнe взipцeм. Я бaчу йoгo 
вeлич нe тiльки в тoму, щo вiн cтвopив i чoгo нaвчив, a тaкoж у тoму, чoму дoзвoлив 
icнувaти, щo пiдтpимувaв i щo з poзумiнням тoлepувaв» [7, c.344]. 

Caм C.Бaлeй cвoїми дocлiджeннями, opгaнiзaтopcькими здiбнocтями тa 
iннoвaцiйнicтю у зaпpoвaджeннi piзнoмaнiтних дocлiдницьких мeтoдiв i тeхнiк зумiв зiбpaти 
дoвкoлa ceбe i нaвчити чиcлeннe гpoнo учнiв i cпiвпpaцiвникiв. Тaким чинoм вiн cвiдoмo 
пocилaвcя нa пpoгpaму Твapдoвcькoгo, для якoгo дiяльнicть у цapинi пeдaгoгiки й 
вихoвaння булa нacтiльки ж вaжливoю як i дoклaднa нaукoвa poбoтa. Вчeний пpoдoвжувaв 
цю дiяльнicть тaкoж пicля II Cвiтoвoї вiйни, кoли пicля вiднoвлeння дiяльнocтi 
Вapшaвcькoгo унiвepcитeту знoву cтaв кepiвникoм Зaклaду пcихoлoгiї вихoвaння. Зaвдяки 
cвoїй дiяльнocтi нa унiвepcитeтcькiй кaфeдpi i в piзних opгaнiзaцiях i тoвapиcтвaх вiн пociв 
знaчнe мicцe в icтopiї пcихoлoгiї i пeдaгoгiки в Пoльщi. 
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ABSTRACT 

Ivanenko K. The problem of nomination theory in linguistics. 
The article deals with the problem of nomination theory in linguistics. Different scientists’ 

approaches to this problem are under consideration. The attempt was made to reveal the 
essence of such notions as “nomination”, “nominative linguistic unit”, and “nominative inventory 
of language”. 

Key words: nomination; nominative linguistic unit; nominative inventory of language. 
 
Стаття присвячена проблемі теорії номінації в лінгвістиці. Розглядаються різні підхо-

ди науковців до цього питання. Здійснена спроба виявити сутність таких понять як «номі-
нація», «номінативні одиниці», «номінативний інвентар мови».  

Ключові слова: номінація, номінативні одиниці, номінативний інвентар мови.  
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

 Мова як багаторівневе утворення органічно входить в найзагальніші феномени буття 
як найважливіший засіб спілкування. Мова розглядається як компонент комунікативної ді-
яльності, як спосіб перетворення світу, інформаційного забезпечення та міжособистісного 
регулювання. Мова аналізується як засіб впливу й спонукання людей до певних дій, до фі-
ксації соціальних відношень; як засіб накопичення колективного досвіду мова пов’язана з 
культурними традиціями її носіїв [7, с. 103]. У мовознавстві відбувається постійне розши-
рення у напрямку від значення до знання, яке, залишаючись в основному об’єктом дослі-
дження філософських та психологічних дисциплін, все більше стає об’єктом лінгвістичного 
дослідження через своє переважно вербальне втілення [8, с. 3-4].  

Мова є засобом пізнання, оволодіння знаннями й суспільно-історичним досвідом, а 
також способом відображення свідомості та сформованих переконань. Процес наймену-
вання предметів і явищ навколишньої дійсності відбувається завдяки ментальній діяльно-
сті людини. Номінативний компонент мови та розумово-мовленнєвої діяльності безпосе-
редньо пов'язаний із здатністю свідомості людини до рефлексії, яка дозволяє здійснювати 
узагальнення, виділяти істотне в оточуючому середовищі, матеріалізуючи розумовий про-
цес за допомогою мовних одиниць [5, c. 14]. Отже, невід’ємною характеристикою діяльно-
сті є стан усвідомлення [2, с. 12]. Ментальна діяльність здійснюється шляхом розумових 
дій, тобто людина використовує ідеальні динамічні моделі (dynamic images), які утворю-
ються у процесі мислення [11, с. 129] і репрезентуються за допомогою мовних знаків [5, c. 
14]. 

Метою проведення даного дослідження є визначення особливостей теорії номінації в 
лінгвістиці. 

Дослідженню теорії номінації присвячені розробки багатьох вчених: Ж.О. Вардзела-
швілі досліджує інтерпретацію терміну «номінація» в лінгвістичних дослідженнях [3]; О.В. 
Голубєва досліджує креативну функцію одиниць вторинної номінації в казках Л. Керрола 
«Аліса в Країні Чудес» та «Аліса в Задзеркаллі» [5]; Ф.І. Карташкова аналізує особливості 
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номінації в мовленнєвому спілкуванні [9]; О.С. Кубрякова досліджує особливості теорії но-
мінації і словотворення в мові [14] та ін.  

Незважаючи на численні дослідження проблем номінації в лінгвістиці, актуальними 
залишаються питання співвідношення денотату та сигніфікату в лексичній одиниці. Й досі 
не вирішене питання особливостей процесу найменування лексичних одиниць. Функція 
одиниць мови полягає у найменуванні предметів, об’єктів та явищ навколишньої дійсності. 
Словесний знак пов’язаний не тільки з денотатом, але й із сигніфікатом. Тому створення 
певного знака – факт не тільки лінгвістичний, але й результат психологічного, соціально-
духовного життя, тому що його форма й значення фіксується всіма членами мовної спіль-
ноти [5, c. 14-15]. Мовленнєва діяльність людини, одним з актів якої є номінація предметів 
та явищ навколишнього світу, як різновид ментальної діяльності є психічним розумовим 
процесом, який базується на певній кількості накопичених знань, залежить від рівня інте-
лектуального розвитку індивіда і спрямований на пізнання реальної дійсності та отриман-
ня нових знань про неї. 

Процес найменування встановлює зв'язок мовних елементів з фактами реальної дій-
сності, включаючи поняттєвий клас найменувань предметів у певну систему мовних зна-
ків. Пов’язуючи найменування понять з певною категорією, поєднуючи їх у певні класи й 
розряди, можна створювати необмежену кількість номінативних одиниць [12]. Повний лін-
гвістичний опис лексичних одиниць мови неможливий без звернення до теорії номінації, 
яка пов’язана, насамперед, із з’ясуванням того, як співвідносяться між собою поняттєві 
форми мислення, яким чином створюються, закріплюються й розподіляються наймену-
вання за різними фрагментами навколишньої дійсності. Об’єктом номінативного аспекту 
знакової теорії мови є всі номінативні засоби мови, утворені різноманітними способами [3, 
с. 62-68].  

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

 Дослідження співвідношення оточуючого світу, мислення й мови визначає зміст ба-
гатьох проблем, пов’язаних з вивченням номінації. Серед них специфіка слова як мовної 
одиниці, ідеалізація навколишнього світу, яка пов’язана з утворенням системи мовних 
знаків, взаємовідношення слова та позначуваного ним поняття [32, с. 4]. Життя людини 
фіксується, інтерпретується та узагальнюється в категоріях мовної свідомості, які вербалі-
зується в системі лексико-фразеологічних засобів, одиницях прямої та непрямої номінації. 
Такі одиниці не тільки номінують, але й виражають цілу гамму відношень емотивного, екс-
пресивного та оцінного характеру. Тому людина є центральною фігурою мови та її експре-
сивно-образної схеми [1, с. 11]. 

Людина володіє універсальним символічним мисленням, без якого вона не змогла б 
перетворювати образи світу, робити їх зрозумілими і наочними, усвідомити справжню сут-
ність речей і явищ [20, с. 39]. Мова є системою знаків, відтвореною в актуальних мовних 
одиницях, що втілюють дійсність у процесі номінації [31, с. 7-19]. У мовній системі дійс-
ність відбивається у формах, що співвідносяться з чуттєвим і логічним пізнанням світу. 
Емоції, оцінка, воля і почуття отримують закономірне вираження у мовній системі як усві-
домлені явища, факти емоційних переживань, емоційного ставлення до окремих об'єктів 
світу, їх якостей, властивостей, оцінки цих об’єктів і т.ін. [22, с. 183; 27, с. 12-14; 31, с. 27]. 
Класичним типом номінативних одиниць виступають повнозначні лексеми. Поряд з ними, 
номінативну функцію у мовленні виконують морфеми і фонеми, словосполучення і речен-
ня [16, с. 127].  

На думку О.С. Кубрякової, «...мовець володіє двома різними механізмами мовлення: 
відтворення знайомих одиниць, з одного боку, і складання нових одиниць за правилами – 
з іншого» [15, с. 134]. Тип номінації, при якому використовується механізм складання мов-
них одиниць за певними правилами, вивчається в межах особливих розділів мовознавст-
ва, таких як словотвір. Найяскравіше у похідних словах проявляється вмотивованість, яка 
є однією з типових рис номінації. Процес найменування пов’язаний з проявом мотивуючих 
ознак, що характеризують прості похідні й складні слова. Похідне слово – один з номіна-
тивних засобів мови, що досить чітко відбиває хід класифікаційно-пізнавальної діяльності 
людей. Похідне слово має розчленовану структуру, яка складається із семантично значу-
щих компонентів. Похідне слово є результатом роботи свідомості із впорядкування мов-
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ними засобами зв’язків між предметами. Похідна назва – підсумок розумових операцій по 
встановленню зв’язків і відношень між об’єктами дійсності [12]. 

Для акту номінації істотними є такі риси словотвору:  
– нова назва будується як однослівна;  
– похідне слово – вторинна одиниця, тобто створення нової одиниці, з новою значен-

нєвою структурою відбувається на базі вже існуючих готових одиниць мови;  
– у структурі нового найменування завжди повторюються знак або частини знаків з 

тих, що були в структурі вихідної одиниці;  
– нове найменування завжди являє собою слово, формальні характеристики якого не 

повторюють повністю формальних характеристик вихідної одиниці;  
– створення нового найменування завжди здійснюється в ході певної формальної 

операції (додавання афікса, додавання іншої основи або основ, усічення яких-небудь 
елементів, чергування голосних тощо) [12]. 

Таким чином, словотвір забезпечує переважну частину процесу лексичної номінації, і 
тим самим його результати відіграють важливу роль у пізнавальній діяльності людини та 
виступають як один з найважливіших засобів збагачення лексичного масиву будь-якої мо-
ви. 

Похідні номінативні одиниці є предметом дослідження дериваційної ономасіології – 
«вчення про номінацію у сфері похідних слів» [14, c. 225] – виділення якої в самостійну га-
лузь дослідження, де виявляється зв'язок словотвору і теорії номінації, стало можливим 
завдяки поширенню в лінгвістичних дисциплінах міждисциплінарного підходу [25, c. 16]. 
Розвиток ономасіології, яку розуміють як науку про імена, про природу й типи наймену-
вань [24, с. 138-145, 236], призвів до створення в 70-ті рр. XX ст. цілісної теорії номінації. У 
межах сучасних уявлень номінація стала розглядатися як складне й багатоаспектне яви-
ще, як комплексний розумово-мовленнєвий процес. Важливого значення для подальшого 
розвитку теорії номінації набув висновок про необхідність врахування при розробці про-
блем номінації таких факторів, як досвід, роль індивідуума й суспільства, а також взає-
мозв’язок мови й мислення з навколишньою дійсністю [10, с. 155]. Було запропоноване 
розуміння номінації в широкому сенсі – як позначення «усього, що відображається й пі-
знається людською свідомістю, усього сущого або мислимого» [4, c. 234]. Теорія номінації 
у вітчизняній лінгвістиці представлена наступними напрямками:  

1. Пошук закономірностей концептуалізації й категоризації людського досвіду, вста-
новлення кореляції знання й значень лексичних одиниць [26, с. 111-116; 126, 127-130.]. 

2. Когнітивна інтерпретація цілісного поняття акту номінації й умов його здійснення, 
поняття ономасіологічної структури вторинних одиниць номінації [15;  13]. 

3. Відбиття в результатах номінації змін у концептуальній картині світу мовного коле-
ктиву [6]. 

4. Питання варіювання номінацій у лексичній структурі тексту [17].  
5. Дослідження, що стосуються різних аспектів номінації, виконані в комунікативно-

пізнавальному руслі [19]. 
6. Питання номінації в ономасіологічному аспекті [29].  
7. Питання, пов'язані з національно-культурною специфікою номінації [23].  
8. Дослідження типів, процесів і результатів номінації у мовному спілкуванні, що про-

водиться у прагматичному руслі [9, с. 31-39].  
Ідеї вітчизняної теорії номінації стали імпульсом для аналогічних досліджень у зару-

біжній лінгвістиці. Найважливіший внесок у теорію номінації в німецькій мові зробив В. 
Фляйшер. Спираючись на праці радянської лінгвістичної школи, науковець постійно роз-
ширював перспективи дослідження предмета теорії номінації за рахунок нових аспектів. 

Термін «номінація» закріплений як за описом особливого роду пізнавальної діяльнос-
ті людини, так і за сферою гуманітарних наук, таких як філософія, психологія, мовознавст-
во, семіотика, тобто тих гуманітарних наук, одним з об'єктів наукового дослідження яких є 
вивчення номінації як особливого типу пізнавальної діяльності людини. Метою окремого 
акту номінації є створення семіотичних об'єктів для опису денотатів – властивостей, якос-
тей, відношень предметів і процесів об'єктивної дійсності, а також сфери духовного життя 
людини [21, с. 199-200]. 

В акті номінації можна виділити кілька стадій: 
1. Виділення денотатів у дійсності.  
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2. Виділення нових денотатів, що не мають найменувань. 
3. Створення образу нового денотата. 
4. Вичленовування властивостей і рис образу нового денотата як окремих об'єктів 

розумової діяльності. 
5. Виділення специфічних і типових рис неназваних денотатів – введення нового де-

нотата в клас денотатів. 
6. Визначення зв'язків нових денотатів з тими денотатами, які мають найменування. 
7. Визначення стратегії номінації (створення найменування або його використання) 

для нового денотата. 
8. Утворення найменування або використання найменування. 
Для розуміння процесу номінації необхідно виходити з таких теоретичних положень: 
1. Життєвий досвід людини, її неодноразове знайомство з предметами різних катего-

рій приводить до знання предмета й утворення у свідомості його інваріантного образу, 
який завжди передує найменуванню.  

2. Кожен конкретний об’єкт навколишньої дійсності має цілу систему властивостей та 
різноманітних зв’язків, які формують у людини складне уявлення про нього, тобто знання.  

3. Після знайомства з новим предметом або явищем, суб’єкт номінації виділяє з суку-
пності його ознак одну, яка видається йому характерною і яка вже має назву в мові, та ви-
користовує її для найменування нового предмета [30, с. 147-160]. 

Під номінативним складом мови слід розуміти всю сукупність її одиниць, що назива-
ють виділені мовною свідомістю з позамовного континууму окремі його фрагменти, які від-
повідають світобаченню певної лінгвокультурної спільноти. Номінативні одиниці – це той 
інвентар мови, який слугує засобом побудови висловлень, що складаються з таких оди-
ниць і об'єднують їх граматично, синтагматично, семантично і прагматично [16, с. 127]. В 
основі найменувань об’єктів і явищ покладено процес класифікації, пов'язаний з форму-
ванням понять, на базі яких стає можливим виділення окремих предметів [18, с. 18].  

ВИСНОВКИ  

Підсумовуючи вищенаведене, у нашому дослідженні під поняттям «номінація» ми 
розуміємо утворення мовних одиниць, що слугують для назви й вичленовування фрагме-
нтів дійсності й відповідних понять про них у формі слів, словосполучень, фразеологізмів, 
речень. Результати дослідження показують, що предмети та об’єкти навколишньої дійсно-
сті відображуються у свідомості людини у формі певних категорій. Категоризація предме-
тів та явищ дійсності відбувається під впливом культурних чинників, а тому у номінації 
предмета або об’єкта закладені культурні та етимологічні конотації. У зв’язку з цим можна, 
зробити висновок, що номінація є культурно-мотивованою. Окрім того, категоризація та 
номінація є взаємопов’язаними категоріями. Якщо категоризація зумовлена рефлексією та 
сприйняттям людиною оточуючого світу крізь призму її світобачення, то номінація відбу-
вається на мовному рівні в результаті процесу вербалізації лексичних одиниць на позна-
чення предметів та явищ дійсності. Отже, можна з упевненістю сказати, що номінація як 
засіб вербалізації фрагментів оточуючої дійсності реалізується на рівні мови і позамовної 
діяльності, зокрема зазнає впливу культурних традицій, історичних факторів, етимологіч-
них конотацій та ін.  

Перспективою подальшого дослідження є дослідження прямої та вторинної номінації 
на матеріалі текстів різних стилів.  
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ABSTRACT 

The article deals with the study of communication strategies and tactics of politeness and 
cooperation in nowadays English political discourse, distinguishing means of verbalization and 
cooperation characteristic of the emotionally charged political texts. Its role is defined and the 
factors that determine the principles and reasons for the use of speech formulas of politeness 
and cooperation are shown.  

Keywords: political discourse, tolerance, principles of comity and cooperation, emotions. 
 
Статья посвящена проблеме исследования коммуникативных стратегий и тактик ве-

жливости и кооперации в современном англоязычном политическом дискурсе, выделению 
средств вербализации и кооперации, характерных для эмоционально окрашенных поли-
тических текстов. Определена роль и раскрыты факторы, обусловливающие принципы и 
мотивы применения речевых формул вежливости и кооперации.  

Ключевые слова: политический дискурс, толерантность, принципы вежливости и 
кооперации, эмоции. 

 
Стаття присвячена проблемі дослідження комунікативних стратегій і тактик ввічливо-

сті та кооперації у сучасному англомовному політичному дискурсі, виокремленню засобів 
вербалізації та кооперації, характерних для емоційно забарвлених політичних текстів. Ви-
значена роль та розкриті чинники, що зумовлюють принципи і мотиви застосування мов-
леннєвих формул ввічливості та кооперації. 

Ключові слова: політичний дискурс, толерантність, принципи ввічливості та коопе-
рації, емоції. 

ВСТУП 

Мовознавців цікавить людина у внутрішніх і зовнішніх проявах, тобто її характер, пси-
хіка, свідомість, поведінка, діяльність тощо. І оскільки мова є одним з важливих способів 
прояву емоційно-вольових та когнітивних процесів, то встановлення закономірностей ви-
бору засобів вираження емоцій мовцем набуває особливого значення у дискурсивних до-
слідженнях. Ю. Габермас, Т. ван Дейк, М. Фуко та М. Гайдегер  як автори класичних праць 
висвітлюють ключові  проблеми дискурсу. Екстралінгвістичні характеристики, а також ме-
ханізми та технології впливу політика на адресата з метою маніпулювання його свідоміс-
тю, адже політичний дискурс є найвпливовішим явищем у сучасній політичній комунікації, 
знаходять своє відображення в  працях Дж. Сейдела, М. Гейса, Є. Шейгала, Г. Почепцова, 
В. Павлуцької, А. Чудінова та інших.  

Як відомо, будь-який мовленнєвий акт постає як взаємна емоційна адаптація комуні-
кантів. І якщо така адаптація з різноманітних причин відсутня, то відбувається вербальна 
дуель, яка супроводжується емоційними ударами, що засвідчують конфлікт і відсутність 
політичної толерантності в одного або ж в обох партнерів.  
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Щодо поняття толерантності і досі точаться дискусії. Позиції розділяються на дві про-
тилежні: 

 цей термін є попереднім та, хоч і є історично справедливим, однак має бути уточ-
нений або замінений на більш позитивний та супроводжуватись чіткою оцінкою 
плюралізму та різноманіття; 

 він є абсолютним концептом, що важливий для існування суспільства та обмежен-
ня дискримінації. 

Також дискусії точаться з приводу міри толерантності – якою мірою і в яких ситуаціях 
толерантність має бути присутня. Проблематичною є повна (радикальна) толерантність, 
яка вимагає толерантності навіть до радикалів, що потенційно становлять загрозу для 
дотримання прав частини громадян або стабільності соціальної системи. 

Ефективна толерантність неминуче повинна бути абсолютною, і, щоб дієво виконува-
ти свої функції – бути примусом, бути нетолерантною до нетолерантності. К. Поппер (Karl 
Popper) це визначив як «парадокс терпимості»: «необмежена терпимість повинна привес-
ти до нетерпимості». У цьому плані суперечка стосується меж терпимості – наскільки 
суспільство і його соціальні інститути мають віднайти розумні засоби самозбереження, що 
певною мірою підмінює принцип толератності [7, 27]. 

Американський дослідник Р. Інґлехарт (Ronald Inglehart) безпосередньо пов’язує 
толерантність із рівнем матеріального добробуту, економічним прогресом та типом куль-
тури. Вона, на його думку, залежить від того, чи суспільство ближче до «традиційної», чи 
до «секулярно-раціональної» культури. Суспільствам першого типу культури властиві 
«цінності виживання», неповага до етнічного рівноправ’я, рівності статей, низький рівень 
міжособистісної довіри, нетерпимість до інакомислячих; для спільнот з культурою другого 
типу характерні «цінності самовираження» [2, 112]. 

На думку Л.П. Нагорної, проблема терпимості та нетерпимості завжди посідала спе-
цифічне місце в історії, іноді набуваючи стимулюючий, конструктивний характер, а іноді – 
драматичний, деструктивний. Терміни толерантність та інтолерантність часто вживають як 
синоніми понять «терпимість», «нетерпимість», які є близькими, але не тотожними понят-
тями [5, 61]. 

Фактично у мовленні відображені усі види поведінки людей. З позицій етики в резуль-
таті будь-якого мовного контакту в усіх комунікантів мало би спостерігатися підвищення 
(покращення) рівня самооцінки. Однак на практиці це рідкісне явище, оскільки «градус» 
емоційної толерантності в усіх різний. Адаптація таких «градусів» або ж регуляція міжосо-
бистісного спілкування закладена у принципах кооперації та ввічливості.   

Принцип кооперації був сформульований американським логіком Г.П. Грайсом: твій 
внесок на цьому етапі діалогу повинен бути таким, якого потребує сумісно прийнята мета 
(спрямування) цього діалогу (Make your conversational contribution such as is required, at the 
stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you 
are engaged) [17, 48]. Дослідник розглядав принцип кооперації як єдність чотирьох максим 
(правил), «які визначають внесок учасників комунікативного акту в мовленнєву ситуацію» 
[1, 128]. Це – максима якості інформації (Quality), максима кількості/достатності інформації 
(Quantity), максима її релевантності/відношення до теми комунікації (Relation) та максима 
способу/манери викладення інформації (Manner).  

Максима якості інформації або її ще називають максимою істинності (правдивості) 
інформації реалізується у таких постулатах: не говори того, що є неправдивим; не говори 
того, на що у тебе немає достатніх підстав.  

Максима кількості інформації вимагає від учасника спілкування надавати не менше і 
не більше  інформації, ніж потрібно. Дотримання максими якості є більш важливим, оскі-
льки у процесі спілкування більшого засудження зазнає та людина, яка говорить неправ-
ду, а не та, що говорить багато [17].   

Максима релевантності вимагає від учасника спілкування не відхилятися від теми, 
тобто говорити по суті. «Ця максима складна для реалізації мовцями, оскільки учасники не 
завжди обговорюють лише одну тему, можливі абсолютно нормальні переходи від теми 
до теми» [1, 129].  

Максима способу передбачає дотримання таких постулатів: уникай неоднозначності 
та незрозумілих виразів, будь стислим (лаконічним) та організованим.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Дотримання принципу кооперації передбачає наявність у комунікативному акті також 
принципу ввічливості. Вони майже завжди доповнюють один одного. У своїй взаємодії 
принцип ввічливості «часто приходить на допомогу там, де недостатньо ефективним є 
другий. Він навіть у більшій мірі відповідає вимогам кооперативності учасників розмови» 
[10, 154].  Незважаючи на таку взаємодію та взаємодоповнення  цих двох  принципів ефе-
ктивного міжособистісного спілкування, відзначається їх різне спрямування. Так, принцип 
кооперації «орієнтований головним чином на смисловий, контенсивний бік внесків учасни-
ків комунікації, на способи вираження значень мовця і особливо на способи їх інтерпрета-
ції». Водночас принцип увічливості орієнтований «на соціальний або соціативний бік спіл-
кування, на ставлення мовця до своїх адресатів або навіть до третіх осіб, до позицій, які 
вони займають у соціальній (статусно-рольовій) ієрархії» [там само, 150]. 

У розробці теорії ввічливості основоположними є праці Р. Лакофф [18], Дж. Ліча [19; 
20; 21], П. Браун та С. Левінсона [13], на яких ґрунтується  більшість досліджень ввічливо-
сті [14; 15]. 

Принцип ввічливості та його максими були детально розроблені Дж. Лічем. Сенс 
принципу зводиться до мінімізації неввічливих висловлень та до максимілізації ввічливих 
висловлень. ‘In order to be polite, a speaker communicates meanings which (a) place a high 
value on what relates to the other person (typically the addressee), and (b) place a low value on 
what relates to the speaker. It is clear from many observations that constraint (a) is more 
powerful than constraint (b)’ (Для того, щоб бути ввічливим, мовець надає більшої важливо-
сті/значення тому, що стосується іншої людини – адресата та меншої важливості/значення 
собі. Перший постулат вагоміший за другий) [20, 160].  

Дж. Ліч також виділив шість максим цього Принципу: максима такту (Tact), максима 
великодушності (Generosity), максима схвалення (Approbation), максима скромності 
(Modesty), максима згоди (Agreement), максима симпатії (Sympathy) [21, 132].     

Кожна максима може бути охарактеризована за допомогою опозицій: мінімум витрат 
для іншого – максимум користі для іншого (Такт); мінімум користі для себе – максимум 
втрат для себе (Великодушність); мінімум осуду іншого – максимум схвалення іншого 
(Схвалення); мінімум схвалення себе – максимум осуду себе (Скромність); мінімум незго-
ди – максимум згоди (Згода), мінімум антипатії – максимум симпатії (Симпатія), які напра-
влені на досягнення приємної для обох комунікантів атмосфери спілкування, дружніх сто-
сунків, успішного спілкування тощо [21, 132]. 

При детальнішій розробці поняття ввічливості було виокремлено поняття позитивної 
ввічливості (positive politeness) та негативної ввічливості (negative politeness) [13]. Позити-
вна ввічливість характеризується як ввічливість зближення, а негативна як ввічливість 
віддалення [4, 19].  Але деякі науковці вважають, що позитивна і негативна ввічливість не 
є досить вдалими для опису категорії ввічливості, оскільки міжособистісні стосунки можуть 
бути нейтральними, позитивними (характеризуються повагою, шанобливістю) та негатив-
ними (характеризуються неповагою, грубістю тощо) [10, 148].  Тому більш прийнятним 
здається таке поняття, як шанобливість (ґречність/чемність).  Шанобливість (зі знаком 
«плюс») та нешанобливість (зі знаком «мінус») утворюють два полюси у міжособистісних 
стосунках комунікантів, між якими розташовується нейтральна зона. «Позитивну зону як 
раз і розділять між собою „позитивна” і „негативна” ввічливість, причому остання розташу-
ється на вершині ієрархії шанобливості як максимальна шанобливість (ґреч-
ність/чемність)» [там само, 148]. Таке розташування негативної ввічливості на вершині іє-
рархії шанобливості пояснюється тим, що негативна ввічливість регулює сферу офіційно-
го спілкування. Цікаво, що «серед прагматично релевантних трансформацій принципів 
дискурсу у Великій Британії за останні п’ять століть у цілому визначено загальну переорі-
єнтацію принципу ввічливості із позитивної на негативну» [11, 71]. Цей факт пов’язаний з 
тим, що британці прагнуть усамітнення (privacy), тому вони роблять свої справи і ввічливо 
ігнорують інших [16, 151]. 

Ввічливість може аналізуватися «або у плані дослідження загальних стратегій пове-
дінки, або у плані вияву специфіки вираження позитивного ставлення до людини на мате-
ріалі окремих мовленнєвих актів у конкретній мові (вибачення, подяки, компліменти, спів-
чуття тощо)» [3, 76]. Перший напрям  є сферою дотику соціолінгвістики та прагмалінгвісти-
ки, другий же – предметом прагмалінгвістики.   
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Максими принципу ввічливості проявляються у певних мовленнєвих актах, які вира-
жають іллокутивну мету мовця.  До них відносять прохання, пропозиції, вибачення, комп-
ліменти, подяки та відповіді на них тощо [20]. У лінгвістичній літературі на позначення на-
званих мовленнєвих актів не існує одностайного термінопозначення. Так, вчені пропону-
ють наступні терміни:  

 бехабітиви, що є «змішаною групою, пов’язаною із суспільною поведінкою і взає-
мостосунками людей» [6, 119] та які становлять собою вибачення, поздоровлення, 
схвалення, співчуття, сварки тощо; 

 експресиви, які є виявом привітання, співчуття, ставлення, вибачення, подяки, по-
бажання  [8, 139]. Їх основною метою є «вираження психологічного стану, який за-
дається умовами щирості відносно положення речей, визначеного у рамках пропо-
зиціного змісту» [9, 183].  Найтиповішими дієсловами для експресивів є thank, 
congratulate, apologize, condole, deplore, welcome; 

 сатисфактиви  (У.Д. Вундерліхт) – вибачення, подяки, відповіді, обґрунтування, 
виправдання; перформатив (Г.Г. Почепцов) – поздоровлення, подяки, вибачення, 
гарантії, призначення тощо; компанійський тип (Дж. Ліч) – пропозиції, запрошення, 
вітання, подяки, поздоровлення; acknowledgments (К. Бах) – вибачення, співчуття, 
поздоровлення, вітання, подяки, згоди тощо  [10, 196-197].   

Незважаючи на таку термінологічну розбіжність, усі дослідники не заперечують, що 
ввічливі мовленнєві акти включають поздоровлення, подяки, вибачення, вітання, співчут-
тя, побажання. Існує думка про те, що ввічливі мовленнєві акти більше пов’язані із суспі-
льною поведінкою, тактом та дипломатією, ніж із щирим вираженням певного психологіч-
ного стану. Це перш за все стосується британців: ‘But our polite sorries, pleases and thank-
yous are not heartfelt or sincere – there is nothing particularly warm or friendly about them. 
<…> English courtesy seems to be almost entirely a matter of form, of obedience to a set of 
rules rather than expression of genuine concern’ (Усі наші вибачення і прохання не є щирими 
і сердечними – вони не мають нічого спільного з теплотою та дружністю стосунків. <…> 
Англійська ввічливість – це виключно форма, дотримання правил, а не щира стурбова-
ність)  [16, 408]. 

Аналіз матеріалу нашого дослідження дав змогу нам прийти до висновку про те, що у 
процесі емоційного спілкування, коли мовець у першу чергу намагається висловити свій 
емоційний стан, відбувається порушення перш за все максим принципу кооперації, а та-
кож і максим принципу ввічливості.  

ANDREW MARR: And what about some of the policies towards women – things like 
there’s been an argument about women’s pension and there are all sorts of issues on child 
benefit and so on. Are you conscious that perhaps women voters are not quite as supportive of 
the coalition as others?  

   DAVID CAMERON: Well I think there’s a deeper underlying issue here, which is that you 
know Britain faces a very difficult time right now, as countries right across the world do. Families 
in Britain see petrol prices going up, they see food prices going up, electricity increasing.  Many 
people who work in the public sector have had a pay freeze and you know at the heart of many 
families are women who are worrying desperately about the family budget. And this government 
has to do difficult things. I profoundly believe we’re taking the right decisions to get the country 
through to better times ahead, but as we make those decisions, we have to explain really 
carefully why we’re doing what we’re doing. But I think that’s probably had an impact on families 
and on many women and that causes great concern. And I understand that. We’ve just got to do 
better at explaining why this is necessary [22].        

В одному з інтерв’ю Девід Кемерон отримує досить конкретне питання від журналіста 
про пенсії для жінок та дотації на дітей, зменшення яких призвело до втрати підтримки ко-
аліційного уряду серед населення, особливо серед жінок. Журналіст хоче отримати 
роз’яснення стосовно змін та дотацій, а також чи усвідомлює політик зміну ставлення до 
уряду. Втім відповідь Девіда Кемерона, за нашими спостереженнями, є досить уза-
гальненою, не розкрито питання пенсій та дотацій взагалі, і лише в кінці відповіді політик 
заявляє, що розуміє зміну ставлення до уряду (And I understand that. We’ve just got to do 
better at explaining why this is necessary).  Недотримання таких максим принципу коопера-
ції, як кількість, релевантність та спосіб позначається на відповіді політика. Так, напри-
клад, відповідь містить надлишок інформації та відхилення від теми стосовно важких часів 
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не лише у Великій Британії, а й у всьому світі (Britain faces a very difficult time right now, as 
countries right across the world do.), перерахування низки проблем, з якими стикаються жи-
телі країни (Families in Britain see petrol prices going up, they see food prices going up, 
electricity increasing.), номінації емоції занепокоєння (women who are worrying desperately 
about the family budget). У цьому уривку за допомогою прямої та непрямої номінації політик 
виражає і власне занепокоєння (difficult  time, difficult decisions, worrying desperately, great 
concern). Організація висловлення, максима способу подачі інформації, також порушуєть-
ся, оскільки думка повторюється (we have to explain really carefully; We’ve just got to do 
better at explaining), висловлюється впевненість з приводу прийняття правильних рішень (I 
profoundly believe we’re taking the right decisions), проте згодом визнається, що ці рішення 
можуть викликати стурбованість (But I think that’s probably had an impact on families).       

 MATT BALL: So, kicking off with the first question, which was received on email from 
Arthur in Kettering: The coalition is reaching its first 100 days in office. What have been the 
highlights and lowlights so far? And he also asks how long can it last?  

NICK CLEGG: It will last for five years. I mean that was one of the big, one of the many 
changes that we’ve introduced is that we’re going to take away from the Prime Minister the 
ability to play games with the timing of the election. We all remember this time we were sort of 
left waiting for weeks and months and months about whether Gordon Brown would or wouldn’t 
call an election. I don’t think that’s healthy for a democracy. It shouldn’t be the playing of the 
Prime Minister. So we’ve said, look, we’re going to govern for five years. We’re going to 
legislate. I’m introducing the legislation in the autumn in Parliament so that governments will 
have that fixed term of five years. And anyway, I think we need five years to sort thing out. 
We’re a coalition Government, a partnership Government, two parties coming together in the 
national interest for the first time in many, many years and we have to take a lot of very difficult 
decisions so that we can then move forward, rebuild the economy. I think there’s light at the end 
of the tunnel. There’s so much gloomy news around but I think there are glimmers of better 
news and I hope when the five years are up, people will see that we’ve taken difficult decisions 
yes, some controversial ones, some unpopular ones but we’ve done it for the right reasons to 
get the economy right, get growth going again, give people a sense of kind of hope about the 
future again. 

MATT BALL: So we’ll come onto the economy in a moment. The other part of Arthur’s 
question was what have been the highlights and lowlights of the coalition so far [12].      

Під час інтерв’ю Нік Клегг отримує запитання, яке складається з двох блоків: термін 
дії коаліційного уряду (how long can it last) та основні досягнення і прорахунки уряду (what 
have been the highlights and lowlights). Як наслідок – порушення політиком максим принци-
пу кооперації (кількості, релевантності, способу) журналіст отримує відповідь лише на ча-
стину питання і змушений його повторити ще раз (The other part of Arthur’s question was 
what have been the highlights and lowlights). Так, відповідь Ніка Клегга містить відхилення 
від теми (We all remember…) стосовно права прем’єр-міністра країни за необхідності ого-
лошувати дострокові вибори. Політик весь час повертається до строку дії коаліції, тобто 
його відповідь не організована (It will last for five years; we’re going to govern for five years; 
fixed term of five years; we need five years). З відповіді не є зрозумілим, чи є закріпленим 
законодавчо строк дії уряду (I mean that was one of the big, of the many changes that we’ve 
introduced – констатація здійснення дії і далі –  I’m introducing the legislation in the autumn in 
Parliament).  У цьому випадку політику не вдається уникнути неоднозначності. Повтор низ-
ки фраз знову ж таки є показником неорганізованості висловлення (difficult decisions, light 
at the end of the tunnel, glimmers of better news). Політик не висловлює прямо своє занепо-
коєння ситуацією в країні (difficult decisions, gloomy news, unpopular decisions, controversial 
decisions). На наш погляд, таку розгорнуту і неструктуровану відповідь політика можна по-
яснити ще і форматом інтерв’ю та тим, що це запитання було поставлене першим.   

Отже, інтенція мовця на вираження своїх емоцій призводить до порушення максим 
принципу кооперації та максим принципу ввічливості. Такі емоційні стани, як гордість, за-
хват, занепокоєння, незадоволення, обурення є причинами порушення принципів коопе-
рації та ввічливості.  

В емоційному мовленні порушення переважно зазнають максими принципу коопера-
ції – максима кількості, релевантності та способу представлення інформації. Як наслідок 
такого порушення в мовленнєвих контекстах представлено надлишок інформації (або від-
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мову надати інформацію), відхилення від теми (спогади, розповідь про власний досвід чи 
власні переживання), мовлення не організовано (спостерігається перехід від теми до те-
ми, повернення до теми, суперечності в наданні інформації). 
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ABSTRACT 

In the article at first in Ukrainian linguistics the author ccharacterizes complex sentences 
with compliance subordinate from the point of view of pragmatic syntax. The researcher notes 
that in contemporary Ukrainian prose and poetry as forms of written communication activities 
there represented such pragmatic type of complex syntactic structures of the learned semantics 
all elements of which possess communicative intentional content of a constative. Actualization 
of communicative intentional content of complex sentence with compliance subordinate in 
speech is possible only if the communicative intention of its every constituent is realized. 

Key words: complex sentence with compliance subordinate, pragmatic type, pragmatic 
syntax, communicative intentional content, communicative intention, constative. 

 
В предлагаемой статье автор предпринимает первую в украинской лингвистике по-

пытку охарактеризовать сложноподчиненные предложения с придаточным соответсвия с 
точки зрения прагматического синтаксиса. Исследователь констатирует, что в современ-
ной украинской художественной прозе и поэзии как разновидностях письменной коммуни-
кативной деятельности представлен такой прагматический тип сложных синтаксических 
образований рассматриваемой семантики, все компоненты которого несут коммуникатив-
но-интенциональное содержание констатива. Актуализация коммуникативно-
интенционального содержания сложноподчиненного предложения с придаточным соот-
ветствия в речи возможна только при условии реализации коммуникативной интенции ка-
ждой его сосотавляющей. 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение с придаточным соответствия, 
прагматический тип, прагматический синтаксис, коммуникативно-интенциональное соде-
ржание, коммуникативная интенция, констатив. 

 
У пропонованій статті автор робить першу в українському мовознавстві спробу сха-

рактеризувати складнопідрядні речення з підрядним відповідності з погляду прагматично-
го синтаксису. Дослідник констатує, що в сучасній українській художній прозі й поезії як рі-
зновидах писемної комунікативної діяльності репрезентований такий прагматичний тип 
складних синтаксичних утворень розглядуваної семантики, усі складники якого мають ко-
мунікативно-інтенціональний зміст констатива. Актуалізація комунікативно-
інтенціонального змісту складнопідрядного речення з підрядним відповідності у мовленні 
можлива лише за умови реалізації комунікативної інтенції кожної його складової частини. 

Ключові слова: складнопідрядне речення з підрядним відповідності, прагматичний 
тип, прагматичний синтаксис, комунікативно-інтенціональний зміст, комунікативна інтен-
ція, констатив. 
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ВСТУП 

Особливості функціонування синтаксичних одиниць не лише як одиниць мови, але й 
як одиниць мовлення дедалі частіше викликають науковий інтерес у вітчизняних і закор-
донних мовознавців, зокрема таких, як Q. Frege, A. Baker, G. Ryle, В. Н. Абашина, 
Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, В. В. Бурлакова, Г. А. Золотова, І. П. Іванова, 
О. А. Косторова, Е. В. Олійник, Н. К. Онипенко, М. М. Пещак, Г. Г. Почепцов, 
Н. М. Собчакова, І. В. Сурніна та ін. Проте незважаючи на значну кількість праць у цьому 
напрямі, дотепер залишається поза увагою дослідників проблема розгляду складного ре-
чення з позиції прагматичної лінгвістики, зокрема складнопідрядного речення з підрядним 
відповідності, тому звернення до цього питання вважаємо правомірним і науково виправ-
даним. Необхідність детального вивчення складнопідрядних речень з підрядним відповід-
ності як одиниці прагматичного синтаксису доводить актуальність порушеної проблеми. 

Мета статті – схарактеризувати складнопідрядні речення з підрядним відповідності 
як одиницю прагматичного синтаксису. Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
значити прагматичні типи складних речень окресленої семантики. 

Фактичний матеріал для аналізу був дібраний із творів, що різняться жанрово-
стильовими ознаками, зокрема: романів Б. Бойчука «Життя з Алісою поза дзеркалом», 
Ю. Винничука «Весняні ігри в осінніх садах», О. Гавроша «Розбійник Пинтя у Заклятому 
місті», Люко Дашвар «На запах м’яса», Любка Дереша «Голова Якова», М. Дочинця «Віч-
ник. Сповідь на перевалі духу» та «Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської 
домінії», В. Климчука «Рутенія. Повернення відьми», Дари Корній «Тому, що ти є» та 
«Зворотний бік світла», Г. Пагутяк «Королівство», Ю. Щербака «Час великої гри», повістей 
В. Даниленка «Кохання в стилі бароко» та «Тіні в маєтку Тарновських», В. Слапчука «Жін-
ка зі снігу» та Ірен Роздобудько «Пригоди на невідомому острові», оповідань 
В. Даниленка, об’єднаних у збірку «Сон із дзьоба стрижа», а також поезій С. Майданської, 
поданих у збірці «Зійшло мені сонце печалі», які характеризуються своєрідністю художньої 
оповіді й оригінальністю викладу подій. Уважаємо, що такий спектр опрацьованих худож-
ніх текстів сприятиме отриманню максимально об’єктивних результатів дослідження. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Проаналізовані тексти сучасної української художньої літератури є вираженням пи-
семної форми комунікації. Підтвердження правомірності вивчення складних синтаксичних 
утворень як прагматичних одиниць на матеріалах писемної комунікації знаходимо у праці 
І. С. Шевченко, де наголошується, що писемний текст – це також дія. У писемній формі 
можуть фіксуватися практично всі усно-мовленнєві дії, а за умови їх передавання у формі 
прямої мови зберігається тип мовленнєвого акту. Дослідниця зауважує, що в писемному 
мовленні зберігаються основні конституенти комунікативно-інтенціального плану: установ-
ка мовленнєвої дії, учасники дії, повідомлювана інформація, загальні конверсаційні прин-
ципи [11, с. 27-28]. У зв’язку з цим доцільно уважати, що писемна форма комунікативної 
діяльності, втілена в художній літературі, є надійним джерелом вивчення одиниць мови з 
погляду їх функціонального вираження в мовленні. 

Виступаючи активною граматичною одиницею, складнопідрядні речення з підрядним 
відповідності актуалізуються в мовленні залежно від комунікативного завдання мовців. Ві-
дповідно реалізуються комунікативно-функціональні типи вживаних речень, які автори 
«Теоретичної граматики англійської мови» [5, с. 269] пропонують кваліфікувати як прагма-
тичні типи речень. Теоретичним підґрунтям виділення прагматичних типів складнопідряд-
них речень із підрядним відповідності стала класифікація прагматичних типів речень, за-
пропонована в роботі І. П. Іванової, В. В. Бурлакової та Г. Г. Почепцова. Зважаючи на те, 
що ця класифікація відображає особливості прагматичного вираження простих речень, у 
своїй розвідці ми прийняли її за основний орієнтир, але не за остаточний варіант у кон-
тексті відмінностей структури простого і складного речень. 

Спостереження за фактичним матеріалом засвідчили, що в опрацьованих художніх 
текстах представлений такий прагматичний тип речень розглядуваної семантики, де в 
препозитивній і в постпозитивній частині реалізується комунікативно-інтенціональний 
зміст констатива, як-от: Чим більше буде гризні, чвар, зрад і несправедливості в цій псев-



© Studia methodologica, ISSN 2307-1222, No. 36. 2014 
 

 

Ternopil’ | Ukraine     135 

 

додержаві, тим краще для нашої темної справи (Ю. Щербак) або Та що ближче 
під’їжджала до гуртожитку, то милосерднішими ставали думки (Люко Дашвар). Це поясню-
ється особливостями семантичного наповнення складнопідрядних речень із підрядним ві-
дповідності. І. Р. Вихованець уважає, що семантико-синтаксичні відношення відповідності 
витворилися на основі двобічних власне-семантичних відношень відповідності [3, с. 146]. 
У зв’язку з цим можна припустити наявність в обох частинах складного синтаксичного 
утворення різних суб’єктних сфер і реалізацію різних часових планів, проте унеможливлю-
ється експлікація дієслів, що виражають дію відмінними способовими формами, зокрема 
поєднання твердження й спонукання чи припущення і спонукання та ін. Підтвердженням 
цього є увесь масив проаналізованого матеріалу. 

Комунікативно-інтенціональний зміст констатива полягає у твердженні, донесенні ін-
формації, констатації певного факту чи обставини. Як зауважують дослідники прагматич-
ного синтаксису, для констативів неприйнятна форма питального чи спонукального ре-
чень унаслідок несумісності комунікативного змісту таких речень і прагматичного конста-
тива [5, с. 273]. 

Складна граматична будова досліджуваного різновиду речень зумовлює складність 
їхньої прагматичної організації. Реалізація комунікативного завдання за допомогою склад-
ного речення можлива лише за умови актуалізації комунікативно-інтенціонального змісту 
всіх його складових компонентів. Слушність висловленого підтверджують і слова В. І. Ка-
рабана про те, що в утвореннях аналізованого різновиду «компоненти пов’язані таким чи-
ном, що втілення перлокутивної мети першого компонента робить спеціально можливим 
втілення перлокутивної мети другого компонента» [6, с. 78-80]. 

Результати аналізу засвідчили, що в сучасній українській художній прозі й поезії як рі-
зновидах писемної комунікативної діяльності реалізуються двокомпонентні речення-
констативи, наприклад: Чим воїн хоробріший, тим вищий курган над ним насипають (Дара 
Корній).  

З-посеред опрацьованих зразків спостерігаються ілюстрації, в яких дія вербалізуєть-
ся за допомогою дієслів на позначення фізичної дії, що характеризує об’єктивні обставини 
реальної дійсності: Хмарка що далі пливла, то все більше деформувалася, обм’якала й 
розповзалася (Ю. Винничук); Чим швидше човен наближався до берега, тим несподівані-
ший краєвид поставав перед їхніми очима (Ірен Роздобудько); фізичної дії певної особи чи 
осіб: І чим щасливішою ставала Мишка, тим більше марніла та гибіла Валька (Дара Кор-
ній); Але що ближче вони під’їжджали до деревця, то більше округлювалися їхні очі 
(О. Гаврош); інтелектуальної дії: Але чим довше задумуюся над тим, тим більше приходжу 
до переконання, що це були хвилини обману (Б. Бойчук); психічної дії: – [… Я б сказав, що 
вони – сучасні люди, які вважають, що] чим складніша людина, тим складніший та індиві-
дуальніший у неї шлях до Господа (В. Даниленко); Що норовливішою робилася Оксана, то 
більше шаленів і ставав настирливішим юнак (Дара Корній). 

Також були виділені непоодинокі приклади, де в препозиції й постпозиції за допомо-
гою дієслів відповідної семантики спостерігається експлікація фізичної й інтелектуальної 
дії: – … Чим нижче опускається з вами люлька, тим давніші спогади ви бачите у вікнах по-
мешкань (В. Даниленко); Чим більше Майя гралася, тим більше Анатолій укріплювався в 
думці, [що карма його тяжка] (Любко Дереш); фізичної і психічної дії: –[ … Ми з Яною при-
йшли і почали підніматися на Замкову гору.] І чим вище ми піднімались, тим більше на-
пружувалась Яна (В. Даниленко); Але чим довше ми займалися підготовкою дегустаційно-
го дійства, тим більша тривога охоплювала душу (В. Даниленко); інтелектуальної і психіч-
ної дії: [Я ввесь час думаю над тим, як мені визволитися від Лізиної доброти і вірності.] І 
чим довше думаю, тим більше попадаю в депресію (Б. Бойчук) Чим більше я говорив, тим 
помітніше блідло й суворішало … Неонілине обличчя (В. Слапчук). 

Крім того, виокремлюються зразки, де без експлікації відповідного дієслова стають 
можливими характеристика виконання певної дії: [І тут розбійник доп’яв, у чому річ. Заєць 
кульгав.] І що далі, то сильніше (О. Гаврош), або констатація фактів: Чим ближче зустріч, 
Тим розлука ближче (С. Майданська); чи повідомляється якась важлива інформація: [– 
Дехто додає настоянки лавра і порошок рубіна, – зауважила Соня.] – Чим більше – тим 
краще (Г. Пагутяк). 

З-поміж дібраних зразків були виокремлені розглядувані речення неелементарної 
граматичної структури, що функціонують як окремі синтаксичні одиниці. Особливістю та-
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ких синтаксичних утворень є те, що багатокомпонентність виникає внаслідок ускладнення 
тієї чи тієї предикативної частини. У таких реченнях може ускладнюватися як підрядний 
складник (препозиція): І чим довше дорога буде служити, чим більше нею їздитимуть [– а 
воно так і буде –] тим більший приріст матимуть наші вклади (М. Дочинець); Чим більше 
праці ти ущільнив у своєму житті, чим більше пізнав і відкрив, тим воно довше – життя 
(М. Дочинець), так і головний (постпозиція): [Тоді я ще не знав простої речі:] чим довше і 
ретельніше ти жуєш їжу, тим менше їжі тобі треба, тим поживнішою буде її малість 
(М. Дочинець); [Рухаючись круг дерева, Рутенія помітила, що] чим ближче вони до його 
стовбура, тим чіткішою стає постать, тим виразніші стають її риси (В. Климчук). У таких 
реченнях з погляду їх прагматичної реалізації також простежується актуалізація комуніка-
тивно-інтенціонального змісту констатива в усіх складниках. Це й підтверджують наведені 
ілюстрації. 

ВИСНОВКИ 

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що складнопідрядні речення з підряд-
ним відповідності в художніх творах сучасної української літератури функціонує як активна 
прагматична одиниця. У проаналізованих творах репрезентований такий прагматичний 
тип складнопідрядних речень із підрядним відповідності, усі складові компоненти якого 
несуть комунікативно-інтенціональний зміст констатива. Актуалізація комунікативно-
інтенціонального змісту складнопідрядного речення з підрядним відповідності у мовленні 
можлива лише за умови реалізації комунікативної інтенції кожної його складової частини. 
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ABSTRACT 

In the article the researcher tries to ascertain the feasibility of text forming potential of 
compound sentences with cause-subordinate clause in modern Ukrainian prose. The author 
notes that these complex syntactic units of the analyzed semantics show high text forming 
potential in the investigated texts. They also provide structural coherence of individual text units 
and demonstrate the ability to establish anaphoric, kataphoric, and anaphora-kataphoric 
structural ties within the smallest text unit, i.e. paragraph, and they also actualize semantic 
relations. All this promotes the disclosure of microtopic of the narrative, and hence the formation 
of a single coherent topic of the whole text. 

Key words: compound sentences with cause-subordinate clause, text forming potential, 
structural coherence of the text, the semantic unity of the text. 

 
В предлагаемой статье автор делает попытку выяснить возможности реализации те-

кстообразующего потенциала сложноподчиненных предложений с придаточным компоне-
нтом причины в современной украинской художественной прозе и констатирует, что сло-
жные синтаксические образования рассматриваемой семантики проявляют высокий текс-
тообразующий потенциал в исследованных текстах, обеспечивая структурную связность 
отдельных единиц текста, демонстрируя возможность установки анафорических, катафо-
рических и анафоро-катафорических структурных связей внутри наименьшей единицы 
текста – абзаца, а также актуализируя смысловые отношения, способствующие раскры-
тию микротемы повествования, а следовательно, и формированию единой целостной те-
мы всего текста. 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение с придаточным компонентом 
причины, текстообразующий потенциал, структурная связность текста, смысловое единс-
тво текста. 

 
У пропонованій статті дослідник робить спробу з’ясувати можливості реалізації текс-

тотвірного потенціалу складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини в су-
часній українській художній прозі й констатує, що складні синтаксичні утворення аналізо-
ваної семантики виявляють високий текстотвірний потенціал в опрацьованих текстах, за-
безпечуючи структурну зв’язність окремих одиниць тексту, демонструючи можливість 
встановлення анафоричних, катафоричних й анафоро-катафоричних структурних зв’язків 
всередині найменшої одиниці тексту – абзацу, а також актуалізуючи смислові відношення, 
що сприяють розкриттю мікротеми оповіді, а отже, і формуванню єдиної цілісної теми 
всього тексту. 

Ключові слова: складнопідрядне речення з підрядним компонентом причини, текс-
тотвірний потенціал, структурна зв’язність тексту, смислова єдність тексту. 
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Текст як об’єкт дослідження вже не одне десятиліття викликає науковий інтерес у мо-
вознавців. Загальним теоретико-методологічним підґрунтям теоретичних розробок у цьо-
му напрямі є положення, викладені в роботах таких вітчизняних і зарубіжних учених, як 
В. Г. Адмоні, Ю. Д. Апресян, І. В. Арнольд, Н. Д. Арутюнова, А. Г. Баранов, К. І. Бєлоусов, 
Н. С. Валгіна, Т. Ван Дейк, В. Г. Гак, І. Р. Гальперін, А. П. Загнітко, А. I. Мамалига, 
В. Я. Мельничайко, І. Ю. Моїсеєва, О. О. Потебня, В. В. Різун, І. А. Сиров, З. І. Тураєва, 
М. Д. Феллер, E. Brunet, V. Chantal, P. Hartmann, R. Harweg та ін. Однак незважаючи на 
значну кількість праць, в яких висвітлюються різні аспекти функціонування тексту, дотепер 
немає одностайно виробленого визначення тексту, тому в своєму дослідженні ми будемо 
спиратися на дефініцію цього терміна, запропоновану в енциклопедії «Українська мова»: 
«Текст – це писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність 
висловлень, об’єднаних у ближчій перспективі смисловими і формально-граматичними 
зв’язками, а в загальнокомпозиційному, дистантному плані – спільною темою і сюжетною 
заданістю» [11]. Уважається, що однією з найменших одиниць тексту є абзац як реально 
вичленовуваний найменший словесний масив, що складається з лінійно розташованої су-
купності речень, об’єднаних у тематичну і структурну цілісність, після якої йде інша ціліс-
ність того ж рівня [11]. Це дозволяє нам говорити про речення, зокрема про складнопідря-
дне речення з підрядним компонентом причини, як про синтаксичну структуру, що бере 
участь у творенні абзацу як одиниці тексту, а отже, і про текстотвірний потенціал цього 
речення, вираженого як його «класичною» формою (А. П. Загнітко), так і її факультатив-
ними виявами. З огляду на те, що детальна характеристика складнопідрядних речень з 
підрядним компонентом причини дотепер не була здійснена, уважаємо правомірним звер-
нення до цієї проблеми. Необхідність вивчення речень аналізованої семантики в аспекті 
вияву їхнього текстотвірного потенціалу зумовлює актуальність порушеного питання. 

Мета статті – з’ясувати можливості реалізації текстотвірного потенціалу складнопід-
рядних речень з підрядним компонентом причини в сучасній українській художній прозі. 

Результати аналізу фактичного матеріалу дозволяють стверджувати, що складнопід-
рядні речення з підрядним компонентом причини сприяють окресленню таких найбільш 
важливих конструктивних ознак тексту, як зв’язність і цілісність. 

Зв’язність тексту проявляється за допомогою зовнішніх структурних показників, через 
формальну залежність компонентів тексту. Дослідники розрізняють локальну і глобальну 
зв’язність [3]. Розглядуваний різновид речень найбільш яскраво реалізує свій текстотвір-
ний потенціал у створенні локальної зв’язності, ілюструючи можливість лівобічної (анафо-
ра) й правобічної (катафора) залежності у структурному зв’язку. Лівобічний зв’язок ілюст-
рують приклади на зразок: І все чужі. Власне, хто мені тепер не чужий? Старі чужі, бо 
консервативні. Молоді, бо дуже продвинуті. Найменші, бо вже матюкаються 
(Л. Костенко). 

Складнопідрядне речення з підрядним компонентом причини, завершуючи абзац, мі-
стить лексичний сигнал, що відсилає до перших двох речень чужі. У кінцевих реченнях 
цей сигнал опущений, проте це не послаблює їхнього структурного й семантичного зв’язку 
з попередніми синтаксичними одиницями, що формують абзац. 

Ілюстрацією правобічного зв’язку є такий приклад: 
Вернувся через рік і пару місяців, після того, як Руфина-Раїса вдруге поїхала. Коро-

тко сказав: типер нима чого там робити. Бо й Руфка вибралася до столиці. 
– А до Москви ни кортіло? – не стрималася Соломія (В. Лис). 
Парцелят (Бо й Руфка вибралася до столиці.), що є підрядним компонентом причини 

щодо базової структури (Коротко сказав: типер нима чого там робити.) містить слово 
столиця, що є сигналом смислового зв’язку з наступним реченням-запитанням, в якому 
звучить слово Москва. 

Спостерігаються також приклади, які підтверджують можливість реалізації досліджу-
ваними реченнями одночасно і лівобічного, і правобічного зв’язку, як-от: 

– Як і чому ви опинилися тут, у глухій школі-восьмирічці, та ще й сторожем при 
вашій-то освіті, мене насправді мало обходить. Знаєте чому? 

– Цікаво. 
– Бо це поки що прямо не стосується справи, заради якої я тут. 
– Усе ж таки справа є? І ви сказали – поки що? (А. Кокотюха). 
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До складу неповного речення Бо це поки що прямо не стосується справи, заради 
якої я тут входить займенник це, що вказує на факт, засвідчений у препозиційному наве-
деному реченні – лівобічна залежність, – і лексеми поки що і справи, що відсилають чита-
ча до наступного речення-репліки, де ці слова повторюються, – правобічна залежність. 

Особливо значущим з погляду структурно-семантичної й функціонально-
прагматичної організації абзацу є речення, що виступає у його фінальній позиції [6]. Це пі-
дтверджує така ілюстрація з біографічного твору М. Слабошпицького «Українець, який ві-
дмовився бути бідним»: Здобуваючи середню освіту, він водночас ходив на лекції з еко-
номіки, яку продовжував студіювати, склавши натуральні екзамени. А потім вписався 
до школи мов, одразу ж узявшись за вивчення німецької, іспанської та англійської. Німе-
цької, бо вона була потрібна тут, у Німеччині. Іспанської, бо передбачав можливість 
свого виїзду до Аргентини. Англійської, бо в недалекому майбутньому міг опинився в 
Америці чи в Канаді. Фінальний складник абзацу – три складнопідрядні речення з підряд-
ним компонентом причини – не лише набуває певних зв’язків із «лівим» текстом абзацу 
(йдеться про сигнал-назву кожної мови), але й налаштовує реципієнта на сприйняття на-
ступного абзацу. 

Важливе значення для формування висловлення як частини абзацу відіграють скла-
днопідрядні речення з підрядним компонентом причини у ролі вставлених конструкцій. На 
думку А. П. Загнітка, вставлені одиниці вміщують окрему інформацію, що може бути пот-
рактована і як додаткова, і як окрема інформативна площина, що відбиває відповідні інте-
нції мовця й зорієнтована на власну самодостатність і зрозумілість поза реченнєвим кон-
текстом [5, с. 170]. Л. І. Дубовик уважає, що текстотвірний потенціал вставлених конструк-
цій зумовлений самою їхньою природою [4, с. 179]. Не можемо не погодитися з поглядами 
цих дослідників і проілюструємо прикладами з аналізованих художніх творів: Доведеться 
терпіти (бо заснути навряд чи зможу) півгодини, а той більше (В. Лис); А через пару 
днів ті сценаристи таки приїхали ранішнім козятинським (по-старому козятинським, 
бо тепер він лише до Шепетівки), гамірливою компанією зійшли на тернопільський пе-
рон… (О. Вільчинський). 

Складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини як вставлені конструкції 
не лише актуалізують наведену в них інформацію, а й організовують розглядувані речен-
ня-висловлення як складники абзацу, а самоорганцізація мовних структур речення є, на 
думку І. Ю. Моїсеєвої [8, с. 8], визначальною в текстотворенні. Це засвідчують непоодинокі 
приклади: Я прийшов до інституту також із села, так трапилося, що, навчаючись у 
школі і синіючи над підручниками (бо я собі поставив за мету будь-що стати студен-
том), я в школі навіть не встиг закохатися, так, була хіба легка симпатія до однієї дів-
чини (В. Лис); Коли так, тоді я з великою охотою взявся би таку брошуру написати 
(якщо ще ніхто не пише) і можливо найшвидше Вам її чи з Кракова, чи зі Львова (бо не 
знаю, де ще прийдеться мені бути) прислати (І. Корсак). 

Базова текстотвірна функція категорії зв’язності полягає в смисловій співвіднесеності 
компонентів тексту [10]. Сказане ілюструє такий приклад із роману В. Лиса «І прибуде су-
ддя»: 

Зміст репліки, розміщеної на с. 117, досліджуваного тексту: 
– Треба було вам одягтися, – сказав я, бо Степан стояв у легкій робочій курточці, 

накинутій поверх іще легшої картатої сорочки. 
«Відлунює» на с. 120 цього ж тексту, де складнопідрядне речення з підрядним ком-

понентом причини виступає у сильній фінальній позиції і не лише має лівобічний дистант-
ний зв’язок із наведеною конструкцією, а й породжує відповідну репліку, промовлену ін-
шим учасником діалогу, і відсилає читача до наступного абзацу: 

Я запропонував зайти в цех, бо все ж таки холодно. 
– Ще холодніше у мене на душі, – сказав він. 
Ще одним підтвердженням констатованого є така ілюстрація з твору М. Дочинця «До-

рога в небо – до людей. Історії чоловіків, які витримали»: 
Доля безжальніша, ніж ми, благополучні, гадаємо. Іван Сойма був не один. на Україні 

сліпих понад 70 тисяч, у нашій області – близько тисячі. Милосердя до них може вира-
жатися лишень у тому, щоби бодай зрідка виривати їх з холодних обіймів мороку. Бо 
музика – то їх барви, їх кольоровий світ. 



© Studia methodologica, ISSN 2307-1222, No. 36. 2014 
 

 

Ternopil’ | Ukraine     141 

 

Адже сліпота – це не тільки вічна ніч перед очима, це ще й самотність, відірва-
ність від повноцінного життя. не всім під силу такі випробування. Дехто ламається і 
скочується на узбіччя життя, спивається, опускається до жебрання. Таких Іван не ро-
зумів. Бо що очі?! Особистість творить розум, характер, праця над собою. Сила духу 
владна подарувати зір особливий, який не кожному зрячому доступний. 

Тут спостерігаємо, як парцельовані складнопідрядні речення фіксують не лише стру-
ктурну залежність між реченнями в окремих абзацах, а й забезпечують смисловий і струк-
турний зв’язок між цими одиницями тексту. 

Смислова співвіднесеність окремих одиниць тексту, забезпечена їхньою структурною 
зв’язністю, вказує на його смислову цілісність. А смислова цілісність тексту, на думку 
Н. С. Валгіної, полягає в єдності теми – мікротеми, макротеми, теми усього твору [3]. 

Найменша тема закладається в надфразній єдності або абзаці і зазвичай формулю-
ється у його першому реченні й розвивається в усіх наступних. Як засвідчують результати 
аналізу фактичного матеріалу, однією з таких синтаксичних одиниць, в яких розгортається 
мікротема, може виступати складнопідрядне речення з підрядним компонентом причини. 
Такі зразки спостерігаються в різних ситуаціях текстової комунікації. Зокрема, у романі 
М. Дочинця «Лис. Віднайдення загублених слідів» виявлено ситуацію внутрішнього мов-
лення, де герой твору розмірковує про філософську категорію часу: Ти навчив мене відчу-
вати час і не боятися його. Ми скоро минаємо і зникаємо, якщо починаємо залежати від 
часу. Він невблаганний, ми не можемо ні прикупити собі його, ні подовжити. Ми мусимо 
лише скоритися йому і здатися на його плин. Бо ми – піщинки часу. Якщо ти від-
даєшся цій ріці, вона винесе тебе, куди потрібно. Хто вміє чекати, до того все прихо-
дить вчасно. Ужите автором парцельоване складнопідрядне речення з підрядним компо-
нентом причини не лише забезпечує структурну зв’язність абзацу: лівобічний (лексеми-
сигнали він – йому) і правобічний зв’язок (слова-сигнали плин – ріка), а й сприяє розгор-
танню думки, розпочатої в препозиційних конструкціях, і виробленню висновку зі сказано-
го, оформленого в постпозиційних реченнях. 

Важлива роль складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини у форму-
ванні структурної і смислової єдності діалогу як невід’ємного складника художнього тексту. 

В одному з діалогів, запропонованих у романі А. Кокотюхи «Таємне джерело», персо-
нажі обговорюють асортимент сільської крамниці – мікротема, що розгортається у двох 
репліках, одна з яких виражена неповним складнопідрядним реченням з підрядним ком-
понентом причини: 

– Курять менше, ніж хліб їдять, – кинув на пачки. – Бачу, є запас. 
– Бо частіше возять, – відрубала Антоніна. 
У структурну тканину діалогу автори часто вводять питальні речення, які на думку 

І. А. Сирова [10] є одним із засобів реалізації категорії зв’язності тексту.  
Спостерігаються зразки, де неповне складнопідрядне речення з підрядним компонен-

том бере участь в організації парної єдності запитання – відповідь і виступає як репліка-
відповідь, як-от внутрішній діалог головного героя твору А. Кокотюхи, котрий намагається 
знайти розв’язок у задачі про вбивство: 

Глянув на свої руки. 
Пригадав слова шкільного сторожа: рукомийник біля кухні. 
До чого тут рукомийник? 
Бо руки стають чистими, коли їх миють. 
У романі М. Дочинця «Лис. Віднайдення загублених слідів» подибуємо діалог, в яко-

му одне неповне складнопідрядне речення з підрядним компонентом причини є відповід-
дю на попереднє питання й одночасно виступає запитанням до іншого персонажа, що 
сприяє розгортанню мікротеми діалогу: 

– Привіт, Синичко. 
– Привіт, Яструбе. 
– Чому ти називаєш мене так? Бо в мене з пальців стирчать пазурі? 
– Не з пальців, а з очей. 
– Це як? Щось я такого не помічаю в дзеркалі. 
– Бо твої пазурі розраховані на інших, а друге є завершальним у цій розмові й ви-

конує роль репліки-відповіді на попереднє ствердження. 
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Також були виявлені випадки поєднання в одному текстовому відрізку різних форм 
функціонування досліджуваних синтаксичних одиниць, які сприяли і його структурній єд-
ності, і розкриттю мікротеми, заданої першим реченням: 

Нарешті я дізнаюся, що мене ніхто не підозрював і не розшукував, бо мати Ніли 
про мене нічого не сказала. 

– Чому ж виникла версія про вбивство? – спитав я. 
– Тому, що ми знайшли там, у кімнаті загиблої, ось це, – відповів оперативний 

уповноважений і щось дістав із кишені, провагавшись, розтиснув кулака. 
На долоні лежав ґудзик з моєї куртки, я його відразу впізнав (В. Лис). 
Тут коментар автора задає мікротему складнопідрядним реченням з підрядним ком-

понентом причини (Нарешті я дізнаюся, що мене ніхто не підозрював і не розшукував, 
бо мати Ніли про мене нічого не сказала.), а неповне речення виступає елементом роз-
гортання оповіді і має як лівобічну структурну залежність (чому – тому, що), так і правобі-
чну (це – ґудзик). 

Викладене доводить, що складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини 
виступають одним із синтаксичних засобів реалізації в тексті таких його найбільш важли-
вих ознак, як зв’язність і цілісність і виконують при цьому текстотвірну функцію, яка, поля-
гає в забезпеченні смислового розвитку тексту і формального зчеплення його окремих 
елементів. 

Констатоване дозволяє зробити висновок про те, що складнопідрядні речення з під-
рядним компонентом причини виявляють високий текстотвірний потенціал у текстах су-
часної української художньої прози, забезпечуючи структурну зв’язність окремих одиниць 
тексту, демонструючи можливість встановлювати анафоричні, катафоричні й анафоро-
катафоричні структурні зв’язки всередині найменшої одиниці тексту – абзацу, а також ак-
туалізуючи смислові відношення, що сприяють розкриттю мікротеми оповіді, а відтак і фо-
рмуванню єдиної цілісної теми всього тексту. 

Продовження розпочатого дослідження бачиться у визначенні особливостей функці-
онування складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини як прагматичної й 
комунікативної одиниці. 
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