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ЗБІРКА ВАСИЛЯ СТУСА «ВЕСЕЛИЙ ЦВИНТАР»:
СТИЛЬ ЯК ПРОБЛЕМА ЕТИКИ
О. Є. Соловей
Реферат. У статті здійснено спробу розглянути збірку Василя Стуса
«Веселий цвинтар» крізь призму конвенційної етики експресіонізму. Досліджений
мотивний комплекс збірки свідчить про завершення певного принципового етапу
етико-світоглядного та стильового розвитку письменника в художньому просторі
саме цієї, порубіжної в біографії автора, збірки.
Ключові слова: поезія, світогляд, етика, стиль, мотивний комплекс,
експресіонізм.
Сучасне стусознавство конче необхідно поділити на декілька стратегічних
напрямків, кожний із яких охопить певну частину доробку письменника і уможливить ґрунтовне й предметне занурення в етику, естетику, поетику та психологію
такої непересічної та багатогранної творчої особистості, як Василь Стус. Цілком
слушно висловився з цього приводу Дмитро Стус: «Зараз перед стусознавцями нові
виклики – праця не «вшир», а вглиб, у коментарі, примітки, пояснення невідомих
реалій і неочевидних мотивацій, розкриття рухомих пружин розвитку особистості»
[9, с. 7]. Випадок Василя Стуса неможливо збагнути без такого найглибшого
занурення в його текст і його світогляд, осердям яких, безперечно, є етика крайнього суб’єктивізму (див.: [11, с. 136]) з гранично загостреним відчуттям інакшості,
відчуження від світу об’єктивних (абсурдно-ґротескних у приватній поетикальній
ситуації поета) реалій; указані маркери виводять нас безпосередньо до світогляду та
етико-стильових первнів експресіонізму. Слушно міркував свого часу В. Петров
з приводу діяльності експресіоністів у 1920-ті роки, і все це, зрештою, більш ніж
актуально у випадку із хронологічно значно пізнішим В. Стусом: «Біологічна
вірність природі більше не цікавить митців. <…> У заявах експресіоністів тріумфував суб’єктивістичний інтелектуалізм. Подібно до деструктивістів представники
експресіонізму заперечували світ, але, заперечивши дійсність, вони не обмежувалися на голій негації. Вони шукали виходу, бодай негативного, намагаючись
творити новий світ з себе. Чистому руїнництву деструктивістів вони протиставили
суб’єктивістичний варіант: не ніщо, а я. <…> Їхній неприродний, супроти природи
будований світ, світ запереченої природи, був світом, проектованим назовні з середини людського. У філософії вони покликалися на соліпсизм: не об’єкт, а суб’єкт,
не природа, а ізольоване й самодостатнє, сперте тільки на себе Я. Суб’єктивізм, що
зневажає світ, щоб ствердити самотню розірваність ізольованої свідомості замкненого в собі Я» [11, с. 136]. А один із чільних представників західного експресіонізму, Курт Гіллер, свого часу пристрасно наголошував: «Для нас важливо ствердити
насамперед особисте, власну тематику, волю до творчости, власну етику» (цит. за:
[1, с. 181]).
Після відомого виступу Василя Стуса в кінотеатрі «Україна» 4 вересня 1965
року для поета починається відлік якісно іншого, воістину екзистенційного часу,
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що так виразно деталізований у протистоянні тоталітарному режимові за посередництва художньої творчості (вірші, проза, критика) і навіть самого життя. З цього
часу поет фактично не розмежовує власну біографію на життя приватне й літературно-художнє. Його діяльність набуває ознак найщільнішого синкретизму, коли
митець пише, як дихає, а дихає виключно в унісон своїм творчим принципам. Після
численних спекуляцій на біографії поета-мученика, коли ґрунтовно затирався мало
кому цікавий на початку 1990-х років власне поет-новатор і творець унікального
етико-естетичного дискурсу, з’явилися так само неоднозначні спроби уникнути
в оцінці його життєдіяльности саме тих сторінок біографії, які вписав до неї політв’язень і дисидент [10, с. 157 – 175; див. також: 23].
Світогляд екзистенціалістів передовсім маркує мотив відчуження – аж до
масштабів відбудови архетипу чужого. (Водночас, екзистенціалізм, як на мене, є
лише цікавою якісною трансформацією (інкарнацією) експресіонізму, – з одного
боку, пов’язаною зі світовою кризою (передовсім це – виникнення індустріального
капіталізму, Друга світова війна й облаштування нового світового порядку опісля
неї), а з іншого – зі своїми власними додатковими смисловими почуттєвими та
етичними обертонами і відтінками). Саме з цього, на мою думку, і варто виходити,
коли виникає бажання бодай наблизитись до розуміння феномену доби пізнього
радянського тоталітаризму, з яким безпосередньо та об’єктивно пов’язаний феномен Василя Стуса. Бо, як писав В. Стус у листі до Євгена Адельгейма, «коли Вам
здається, що мені тяжко, то це тому, що тяжко живому – в змертвілому світі
отруйних соціальних інтеграцій. Тяжко тому, що животіння мають за повне
існування, а пробу квітування сприймають за асоціальну. І ще одне: мої оскарження –
глобальні, а не якісь вузькочасові, режимні і т. д.» [20, с. 66]. Цікаво, що до цих слів
наприкінці листа поет додає для приватного прочитання поезію «Сто дзеркал
спрямовано на мене...». Це своєрідна й цікава, можливо, напівусвідомлена поетом,
але понад вагома художня версія всім відомого паноптикуму, тоталітарного
всевидючого ока, від якого непросто сховатися навіть у самому собі.
Збірка «Веселий цвинтар» була хронологічно третьою поетичною збіркою
Василя Стуса, що створювалася впродовж 1968 – 1970 років і вже, зі зрозумілих
причин, не подавалася до видавничих кабінетів. Вона є етапною та понад вагомою в
творчості поета, позаяк підсумовує київський період творчості, засвідчує остаточну
кристалізацію життєтворчої позиції письменника, й водночас, є не менш
принциповою в процесі сучасного актуального осмислення становлення цього
письменника з виразно-експресіоністичними світоглядними домінантами. Поет сам
виготовив у 1970 році лише 12 примірників саморобної збірки, яка призначалась
хіба для найближчого кола друзів. Суттєво, що «збірка «Веселий цвинтар»,
відбиває певний період творчого розвитку і є композиційно цілісною, викінченою.
Вона формувалась без стороннього втручання, поза тиском цензури, як зовнішньої,
так і внутрішньої» [6, с. 397]. Д. Стус зауважує з цього ж приводу, пояснюючи
формально-стильові особливості збірки: «Не маючи найменшої надії на публікацію
«Веселого цвинтаря», поет вільно експериментує з формою, зміщує й змішує стилі,
нагромаджує образи й вибухає лірикою сюру. <...> Втім, формальні пошуки –
другорядні. Надзавдання – відтворити дух доби. Звідси – певна епічність окремих
віршів, занижена нагромадженням сюрреалістичних ситуацій, де максимально
проявляється самотність, беззахисність і абсурд життя людини, давно позбавленої
й «інтимного» простору, і власних думок, і бодай якихось сподівань на краще» [22,
с. 233]. Утім, як зізнавався В. Стус у листі до Василя Захарченка, завершеною
збіркою він не зовсім задоволений: «Закінчив нову збірку, але щось ніби не те, що
малося б вийти» [19, с. 69]. Схожа думка про вірші зі збірки «Веселий цвинтар» («...
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не всі з них мені дорогі...» [21, с. 435]) прозвучала навіть у коментарі поета на
вирок суду, хоча, здавалося б, йому було що коментувати й поза власним
невдоволенням від сформованої і вже, на той час, конфіскованої ґебістами книги
віршів. Отже, присутнє все-таки деяке невдоволення автора результатом своєї
праці, – праці, мушу додати, виразно концептуальної, з досить чітко окресленими
рамками ідеології несприйняття життя у натовпі, життя у питомо радянський
невибагливий спосіб; зокрема, поза нормальною людською етикою. Власне,
В. Стусові ходило про поєднання двох стильових манер – ґротескової та герметичної, – з метою витворення нової стильової якости, яка б максимально адекватно
відбивала його світоглядні (зокрема, етичні) переконання. Можна стверджувати, що
синтетичної якості поет досяг, проте, будучи неймовірно вимогливим до себе,
відчував деяке незадоволення. Наслідком чого стануть подальші пошуки найбільш
органічної манери у збірці «Час творчости» (1972) в напрямку щільнішої герметизації поетики й майже повної відмови від ґротеску. Зрештою, ще в час створення
збірки «Веселий цвинтар», про що згадує Микола Холодний, В. Стус був однозначно проти політизації мистецтва, вважаючи це тимчасовим, вимушеним кроком:
«Років п’ять тому він проводжав мене від себе до трамваю і під соснами сказав:
«Ех, Миколо. Слухаю я твої вірші, і вражають вони, але це – соціологія. Не наша це
парафія. От почитав би ти Рільке, Петрарку». Він був правий» (цит. за: [22, с. 289 –
290]). Василь Стус таки не дійшов, на щастя, до оголених політичних гасел, але
ґротеск у «Веселому цвинтарі» представлений досить потужно. (Зрештою, він
присутній ще в попередній збірці «Зимові дерева»). Будучи, втім, цілком легітимним засобом із мистецького арсеналу світового експресіонізму.
Ґротеск у збірці «Веселий цвинтар» зокрема фіксує її «расову» приналежність
до експресіонізму; «ґротеск стає одним із засобів відчуження», – зауважує
С. Фіськова [24, с. 111]. Н. Пестова конкретизує роль і значення ґротеску в
експресіоністичній ліриці: «Ґротеск є мовною реалізацією внутрішньої дисгармонії,
балансування поміж іронією та цинізмом, прекрасним і потворним, їх майже
непомітного переходу і підміни. Ґротескна комічність несе у собі елементи насильництва і химерності, вона часто шокує, а сміх нерідко межує із жахом. Межа між
комічністю і трагічністю, так само, як і поміж природним і неприродним, перестає
проглядатись чи залишається відкритою. Діловитість і суха стенографічність
ґротеску бувають часом жахливими» (цит. за: [24, с. 111]). Ґротеск виявляє себе
вповні уже в назві збірки «Веселий цвинтар», в основі якої оксюморон, що одразу
приковує до себе читацьку увагу й несе в собі семантику абсурду. Будучи водночас
і масштабною алеґорією радянської України.
І, як на мене, мав певну рацію рецензент А. Каспрук, співробітник Інституту
літератури ім. Т. Шевченка, призначений КҐБ дати оцінку віршам і статтям
ув’язненого В. Стуса. Цитата, можливо, буде задовга, але вона того варта, позаяк є
документом – і тієї доби, і просто людської слабкості-ницості в умовах тоталітаризму: «Машинописна збірка В. Стуса «Веселий цвинтар» – це, власне, не збірка
поезій, а збірка віршованих пасквілів на нашу радянську дійсність. Все життя
наших людей, працю, побут, дозвілля, мистецтво В. Стус зображає в чорних,
спотворених фарбах. Радянські люди за Стусом – це бездушні автомати, люди без
голови, манекени, що механічно розігрують заданий за схемою безглуздий
спектакль. Антирадянській характер більшості віршів збірки абсолютно ясний. Для
прикладу... «Ось вам сонце, сказав чоловік з кокардою на кашкеті...» <...> В цьому,
з дозволу сказати, вірші сконцентровано подано паплюження радянського життя.
В. Стусу уявляється наше життя як регламентоване «чоловіком з кокардою». Тут
замість сонця – мідний п’ятак, замість простору – площа на кілька ступнів,
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відміряна носиком чобота. Щоб написати такий пасквіль, треба справді пройнятися
ненавистю і злобою до землі, на якій ти виріс, до людей, серед яких ти живеш.
Такого ж змісту вірші В. Стуса «Колеса глухо стукотять...», де він зображує
радянську землю, як «Рад-соц-конц-таборів союз», вірш «Марко Безсмертний»,
«Рятуючись од сумнівів...», де осміюється черговий з’їзд КПРС та інші. З художнього боку вірші збірки В. Стуса «Веселий цвинтар» – це якась маячня, злобливе
белькотання. А з громадянського, політичного – це свідомий наклеп, очорнювання і
оббріхування нашої радянської сучасности1» (цит. за: [22, с. 286]). Прокоментую.
Як на мене, критик на матеріалі збірки В. Стуса говорить про цілком звичайні речі,
про використання ґротеску, наприклад, не говорячи вже про іншу, експресивно та
конденсовано виражену поетом правду життя. Але це було би слушно, безпечно для
поета й, можливо, навіть доречно – у межах західного вільного світу, але не у
радянській Україні. В демократичному суспільстві оцінки Каспрука могли прозвучати доволі критично, але в жодному разі не стали б підставою для ув’язнення
поета. Це був би просто суб’єктивний погляд критика на не менш суб’єктивну
творчість поета. З його оцінок постає поет і мислитель – цілком у дусі експресіоністичної конвенції, яка принципово та послідовно протиставляла себе будьяким політичним режимам, бо всі вони намагаються знівелювати людську
особистість. Тут варто пригадати слова іншого українського експресіоніста з
Німеччини, Ігоря Костецького, мовлені 1962 року з перспективи людини у вільному
світі, але у часи, актуальні й для В. Стуса: «Рідко коли народами керувала
одночасно аж така, м’яко висловлюючись, колекція виняткових падлюк. Рідко коли
було і стільки лжепророків, стільки лжесвятих» [4, с. 102]. Але в тому то й справа,
що все відбувалося за сценарієм, написаним у КҐБ, тому останнє речення з
«рецензії» науковця А. Каспрука прозвучало в унісон із вимогою прокурора. Й вага
мовленого і, поготів, написаного слова починає впливати на людську долю,
кориґуючи її урвища, заломи чи зиґзаґи, передбачені поетом ув одній із прикінцевих
поезій збірки – «Сто дзеркал спрямовано на мене...»: «Хто єси? Живий чи мрець?
Чи, може, / і живий і мрець? І сам на сам?» [17, с. 193].
«У «Веселому цвинтарі» з’являється властиво Стусова інтонація, голос,
віднині упізнаваний, який уже не можна сплутати з іншими голосами, образ, який
не розчиниться в сонмі самопочезань і сотнях чужих подоб. Відшуканий голос – це
друге народження, це створення собі сталого світу на хвилі течії і, згадуючи Ніцше,
того минулого, від якого хотів би походити. Ця збірка є наслідком і свідченням
якоїсь глобальної переміни, що відбулася зі Стусом і в якій відбувся він. Але
попередня колотнеча протилежностей і неможливість урівноважити їх забрали
стільки сили, що він не почуває жодної втіхи від їхнього теперішнього примирення» [7, с. 225], – слушно зауважує Кость Москалець. «У «Веселому цвинтарі»
перед нами – низка поетичних сатир, сюрреалістичних портретів і колажів,
гротескових притч, зміст яких – поетичне перевтілення у фантасмагоричних формах реальних абсурдів дійсності. Своєрідний Стусів театр абсурду» [5, с. 15]. Варто
одразу додати, що ця збірка В. Стуса несе в собі передовсім травматичний досвід
поета й людини – досвід людини переслідуваної й реально загроженої з боку
всевладного політичного режиму. Тому ґротеск можна трактувати одночасно як
спробу атакувати і захищатись. Нівеляційні практики злочинного режиму, скеровані на духовне ґвалтування суверенної людської особистості, воістину, не знали
скільки-небудь визначених меж. Звідси, напевно, і відчуття абсурду, звідси й
«глобальні оскарження», про які йдеться у листі до Є. Адельгейма; тут би час
1

Тут і надалі в цитатах збережено авторський правопис.
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згадати й есей про абсурд Альбера Камю (про цього автора міркує один з
персонажів у прозі В. Стуса), але міркування про текст Камю у тексті Василя
Стуса потребують, щонайменше окремого дослідження.
Сергій Квіт мав незаперечну рацію, коли писав: «Василь Стус також є
письменником пристрасти, що стала творчістю. Хоч це літератор більше інтелектуальний, ніж чуттєвий» [2, с. 153], але не помітив, що поміж пристрастю і чуттєвістю (сантиментальністю тощо) – відстань таки чималенька, можна сказати –
правдиве провалля, а не просто відстань. В. Стус, таки справді є поетом пристрасті.
Але і поетом інтелекту також. Ці дві домінанти вже у збірці «Веселий цвинтар»
зростаються й дають нову синтетичну якість, у якій пристрасть відповідає за етику,
а інтелект елементарно контролює високу якість літературного продукту. І жодної
апорії поміж пристрастю й інтелектом у випадку поета-експресіоніста насправді
немає.
Одним із найцікавіших сюжетів, пов’язаних зі збіркою «Веселий цвинтар», є
широке питання поетики й зокрема, конкретніша проблема динамічного становлення (вироблення, викшталтування) стилю, який уповні розкриє потугу поета в
наступних збірках «Час творчости» та «Палімпсести». Юрій Шерех, за своєю
давньою звичкою, шукав і у творчості Стуса передовсім те, що не зовсім
безпосередньо пов’язане із політикою, а саме – особливості стилю, домінантні
ознаки індивідуального стилю письменника, що пов’язують його з певною ширшою
стильовою парадигмою. Тобто, акцент переносив на власне поетику, доходячи
висновків, які ще й сьогодні залишаються слушними та актуальними: «Поети
шістдесятих років – Голобородько, Вінграновський, Костенко, Драч та інші, як і
їхні однолітки в російській поезії, принесли в своїй творчості помітний нахил до
«де поетизації» або, коли хочете, до поетизації позірно непоетичного. У цьому сенсі
Стус – людина свого покоління. Вирізняє його й прокладає міст між двома його
манерами його підкреслено, виразно відчутна напруга, екстатичність. Тому його
поетистичний стиль веде до молитви, його антипоетистичний стиль – до химерного
ґротеску. А своє власне місце в розвитку стилів української поезії Стус знаходить у
поєднанні елементів експресіонізму й сюрреалізму» [25, с. 123]. Юрій Шерех, як
ніхто, мабуть, інший, спостеріг і влучно-тонко виокремив найсуттєвіше в аспекті
стильової динаміки В. Стуса: «Експресіоністичні й сюрреалістичні первні поєднуються в синкретизмі світосприймання й світовідтворення (і поетичного світотворення) Стуса, коли звук стає кольором, колір – запахом, запах – дотиком, і так
поезія поєднує ніби непоєднанне в одну суцільність. Поодинокі складники ніби
реальні й реалістичні, цілість – високо над реальністю і, звичайно, теж високо
ступеньована, сказати б, за Стусом, стоступеньована й всеступеньована. <...> А вже
чистий сюрреалізм панує в ґротескових перекривленнях побуту – в образі «всесоюзного науководослідного центру по акліматизації картоплі на Марсі», в образі
розчленованого каґебіста...» [25, с. 124].
Вже у «Веселому цвинтарі» очевидною стає ускладненість мови та образності
поета. «Творення «важкої» поезії є своєрідною боротьбою за самоповагу, розривом
з засвоєним комплексом меншовартості, що був наслідком культурної колонізації», –
зауважує з цього приводу М. Шкандрій у програмовій для себе постколоніальній
методі, доходячи, зрештою, логічних висновків: «Якщо сфера особистої свободи
перебуває за межами наративів, що їх створили інші, тоді її слід шукати в наративах свого власного виробництва. Чесність і послідовність, із якими поет дотримувався цієї думки, забезпечили йому прихильність і захват з боку пострадянського
покоління, що визнало його за свого провісника» [26, с. 393]. Дослідник,
безперечно, має рацію, хоча, суто іманентно, ця ускладненість Стусового стилю
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має й інші, значно глибші за політичні, причини. Ю. Шерех вважав, що «для Стуса
«складність» «мови», яка далеко виходить поза межі складности і навіть поза межі
мови, випливає з молитовного ставлення до поезії. Уся техніка Стусового
«високого стилю» – це тільки помічні атрибути, що личать розмові з Богом» [25,
с. 121]. Варто звернути якнайпильнішу увагу на останнє речення Ю. Шереха.
Зрештою, і сам поет ще в передмові до «Зимових дерев» цілком недвозначно та
неґативно висловився на рахунок версифікаційних вправ заради самих лише вправ.
Але найцікавішим моментом у випадку зі збіркою «Веселий цвинтар» є з’ясування
специфіки стилю в його динаміці. Ю. Шерех, розглядаючи вірші з «Палімпсестів»,
говорить про дві стильові манери – поетистичну і антипоетистичну. «Вони стоять
поруч, вони співіснують. Але читач не знає їхньої динаміки. Яка манера з’явилася
давніше? Яка була першою? Чи одна манера витискає іншу? Чи поет справді
довільно переходить від однієї манери до іншої?» [25, с. 126] – дослідник ставить
одразу кілька понад серйозних питань, відповідати на які досить складно, на думку
Ю. Шереха, не знаючи хронології створення аналізованих віршів. Утім, авторитет
цього дослідника виник таки не на порожньому місці, що й засвідчує глибина
наступних припущень (і це в ситуації, коли дослідник не мав достатнього обсягу
емпіричного матеріалу): «Усе це дуже ускладнює відповідь на запитання (або
навіть унеможливлює її) про розвиток і взаємодію двох стилістичних манер у
Стуса. Можна тільки з певністю ствердити, що обидві манери були зформовані ще
перед «Палімпсестами» (курсив мій. – О. С.). Можна також, але вже без такої
певності, припускати, що антипоетистична манера була численніше репрезентована
в тих поезіях, що видаються давнішими, а поетистична манера не була тоді ще так
послідовно протиставленою розмовній мові. Іншими словами, якщо це припущення
правильне, в молодші роки Стус стояв ближче до своїх тоді (курсив Ю. Шереха. –
О. С.) товаришів пера, від Костенко й Драча до Світличного, а його шукання
власного обличчя й власного шляху вело його, власне, до посилення манери
поетистичної. До посилення і кількісного (пропорція віршів у цій манері) і якісного
– кристалізація цієї манери в її максимальній викінченості і визволенні від інших
стилістичних елементів» [25, с. 126].
Не випадково, збірка ледве чи не підсумовується дуже прикметною поезією
«В мені уже народжується Бог...», що своєю чергою указує на реальне вивершення
попереднього тривалого й складного періоду життєтворчості. Збірка «Веселий
цвинтар» уповні відбиває власне київські реалії – не лише суспільно-політичні й не
вузько специфічно українські, а, сказати б, втаємничено-неозоре перехрестя
Стусового духовного буття, осердям якого стає дух, що рветься із кам’яниці плоті,
прагнучи водночас увійти до самого себе – автентичного та єдино можливого:
«Саме до поезії В. Стуса звертає нас лірико-філософська проблематика
автентичності, – стверджує Е. Соловей, – оскільки його поезія постала як граничне
втілення цієї проблематики: вже не як драма, а як висока трагедія» [14, с. 263]. Ця
збірка кристалізує В. Стуса в його метафізичних координатах, що поєднали
відчуття абсурдності життя та його невблаганної необхідності: «В загальне гасло
епохи: світ витворений людиною – вкладався зміст, що ним стверджувано не світ, а
людину. Знов же: не суспільну людину, а людину, замкнену в собі. В запереченому
і знищеному світі стверджено усамотнену особу» [11, с. 136].
С. Квіт цю поезію вважає «можливо, найкращим виявом Стусового
філософування» й міркує надалі так: «Вона не дає однозначного висновку, хоч і
вказує прямий шлях сумнівів і боротьби – не тільки зі світом, а й із самим собою.
Якщо і можна сформулювати якийсь один рецепт, він буде означати двоподіл і
гармонію душі між мисленням і пориванням. Інтелектуалізм Стуса органічно
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мистецький, однаково віддалений від крайнощів» [2, с. 155]. Втім, навряд чи
йшлося поетові про «шлях сумнівів і боротьби». Вже перший рядок поезії – «В мені
уже народжується Бог...» – свідчить радше про переконання, аніж можливі сумніви.
І, знов-таки, хіба немає відчутної апорії між поняттями гармонія і двоподіл? Бо
поділ є поділ, навіть у діалектичному його тлумаченні. Водночас, і про гармонію
жодну не ходить у випадку зі Стусом – лише про страждання, про муку, раціонально усвідомлену й пристрасно сприйняту, як свою дорогу болю, страсну путь.
Своєю чергою, К. Москалець додає: «Він відчуває значно глибше й тонше:
одночасно з оцим його народженням новим у нього увійшла і смерть, не та,
риторична, яка більша за версифікаційні вправи, а реальна, як у Алли Горської:
зарання. З затяжної інфантильної пори він виходить старим, неймовірно змученим,
збайдужілим до загадково довгої невизначеності, яка мордувала його протягом
київського періоду, а тепер поспішає закінчитися, словом, виходить ні живим, ні
мертвим, або ж і живим і мертвим одночасно. Пише про це. І пише нарешті так
добре, що й сьогодні, перечитуючи цей вірш, я відчуваю, як забиває подих...» [7,
с. 225]. Направду таки, забиває подих. Я особисто маю зовсім ідентичні почуття.
Окрім апокрифічної тональності в цьому вірші вражає масштаб авторського
самоусвідомлення. Жодної політики чи, хоча б суто специфічних українських
реалій. Нічого подібного вже немає. Зовсім інший голос. Подих чистої метафізики.
Є розуміння своєї місії – понаднаціональної, гуманістичної, воістину – вищої.
Є бажання прийняти в себе весь світ; й навіть більше, – відповідальність за нього.
К. Москалець, перебираючи вірші, від яких «читачам забиватиме подих» вважає,
що «мабуть, найголовніший вірш не тільки цієї збірки, а й усієї Стусової творчості,
завдяки якому можна осмислити масштаб його особистості у повноті самореалізації
– «В мені уже народжується Бог...». У сучасної людини, безоглядно відданої
споживанню – і споживанню насолод насамперед – при зустрічі з цими віршами
Стуса (чи знайомства з його страхітливою біографією) може виникнути сумнів у
сенсовності отаких страждань, а легковажно-цинічне ігнорування «проклятих
питань» буде єдиною відомою цій новітній людині відповіддю. Задля чого стільки
мук і самокатувань, задля чого такий запеклий опір внутрішнім і зовнішнім ворогам
– без жодної там політичної коректності та толерантності? Задля того, щоб у нашій
душі народився Бог, а душа народилася в Ньому, – відповідає Стус разом із
багатовіковою гуманістичною традицією. Тільки людина – і щойно тоді, коли вона
є викшталтуваною особистістю, – може піднятися над своїм фізично й соціально
зумовленим існуванням, опинившись, відтак, у позачасовому й позапросторовому
центрі буття. Тільки перебуваючи в цьому центрі, вона спроможна стати творцем –
хоч самої себе, хоч творів і діянь, які випромінюють духовність, цим самим
допомагаючи братам і сестрам по існуванню подолати випадковість і абсурдність
приреченої на смерть екзистенції» [8, с. 39].
І – одне з актуальних на сьогодні питань: ким був поет Василь Стус для
української літератури 1960-х – 1980-х років? Ким він уявляється нам сьогодні
через майже півстоліття? Кость Москалець, один із найбільш проникливих
вітчизняних стусознавців, нещодавно написав про труди і дні поета як про
незавершений проект: «Очевидно, для українського літературознавства Василь
Стус і досі залишається надто недосяжним на підкорених ним верховинах духу, що
є зайвим свідченням незавершеності його екзистенційного проекту, котрий полягав
у докорінній модернізації (а не постмодернізації) національної культури» [8, с. 45].
Втім, як на мене, подібна риторика вимагає уточнення в дусі Ю. Шереха, бо просто
згадка про незавершений проект відсилає читача до концептуальної думки Юрґена
Габермаса й навіть до назви його відомої статті («Модерн – незавершений проект»),
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тоді як у випадку з Василем Стусом, що світоглядно й за стилем належить
експресіонізму, засадничо не можна оперувати поняттям завершеності. Бо поет і
досі стоїть на сторожі тих ідей, про які говорить К. Москалець: «Починаючи з
найраніших поетичних спроб і закінчуючи «Палімпсестами», Стус невтомно
розробляє той пласт ідей, що безпосередньо пов’язаний із культурно-етичними
проблемами сьогодення. Поезія Василя Стуса – це насамперед філософія й етика у
віршах, дослідження складних моральних колізій тоталітарного суспільства, драматичне осмислення екзистенційного й естетичного досвіду людини ХХ століття, яка
стала об’єктом нечуваних раніше соціальних експериментів, позбувшися своєї
закоріненості, а відтак – і засадничих критеріїв та орієнтирів. Уся творчість Стуса є
спробою виробити нові критерії і започаткувати нове сумління, підтвердивши їхню
спроможність власним життям» [8, с. 30]. Я вважаю, що В. Стус, як митець, виявив,
сказати б (услід злочинним лікарям, що виявили в нього «патологічну чесність»),
патологічну адекватність своїй добі (див. докладніше: [15; 16]). А доба була,
відомо яка – і то не лише за мурами радянської імперії. «Експресіоністи, – писав
Вальтер Мушґ у своїй книжці «Від Тракля до Брехта. Поети експресіонізму» (1961),
– говорять з нами як сучасники, і навіть їхні слабкості та помилки приваблюють нас
сильніше, ніж майстерність тих, хто не схвильований по-справжньому. Їхні твори
доводять, що геніальну творчість експресіоністів неможливо подолати іншим
стилем до того часу, поки існує загроза людству – та загроза, відгуком на яку й
намагався бути експресіонізм» (цит. за: [12, с. 129]). Із останнього речення можна
зрозуміти, що експресіонізм є одним із найбільш життєздатних стилів, позаяк його
суто технічний мистецький арсенал спирається на гуманістичну етику. А загрози
для людства, на жаль, не минають, а лише трансформуються й перетворюються на
все більш небезпечні.
Колись давно, вперше знайомлячись із французьким письменником Л.-Ф. Селіном, я помітив, наскільки вражаюче подібною є інтенційність таких різних,
здавалося б, і за часом, і за умовами становлення, письменників, як Луї-Фердінан
Селін і Василь Стус. Хоча, може бути, що спільного поміж ними чимало, позаяк
обидва дуже рано відчули подих зустрічного злого вітру епохи, зазнали
несправедливости, незаслужених політичних репресій, ув’язнень, заслань, зрад і
відданости друзів, як і наступного посмертного вшанування. Навіть опісля поверхового зіставлення обох письменників можна віднести до стильової та ідеологічної
конвенції експресіонізму. Мене зацікавило передовсім, як ці автори пояснюють
свою творчу інтенційність уже в дебютних книжкових виступах. У Селіна і Стуса ці
пояснення на диво схожі. Вже на першій-другій сторінках свого дебютного роману
«Подорож на край ночі» (1932) Селін делегує своєму оповідачеві такі слова: «Якби
я не був такий пригнічений, не почувався припертим до стіни, то не писав би
нічого...» [13, с. 19]. Пригадаймо тепер загально відомі слова В. Стуса з його
передмови до «Зимових дерев»: «І думка така: поет повинен бути людиною. Такою,
що повна любові, долає природне почуття зненависті, звільнюється од неї, як од
скверни. Поет – це людина. Насамперед. А людина – це, насамперед, добродій.
Якби було краще жити, я б віршів не писав, а – робив би коло землі» [18, с. 42].
Додам лише, що на час артикуляції цих думок основні життєві випробування у
письменників були ще попереду, але вражаючий їх профетизм дозволяв, вірогідно,
зазирати в майбутнє й, попри муку й страх, змушував бути гідними того
майбутнього. Квадратура круга, відтак, можлива, – хай навіть і лише у мистецтві,
що ним кермує біль. І знову Селін, і, ніби зовсім уже про Стуса: «У вас комплекс
пошуку несправедливости? Він мучить вас? То й нарікайте на самого себе! Ви
просто дивак!» [13, с. 18]. А разом ці двоє диваків до болю нагадують пристрасні
обличчя інакомислячих із не такого уже й далекого середньовіччя. Поняття дивака,
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як людини-правдолюба й людини-гуманіста, цікаво інтерпретується в повісті Ігоря
Костецького, що, зрештою, логічно, бо цей письменник так само належить історії
експресіонізму: «Я хочу, щоб на диваків казали: це нормальні люди. <...> Бо диваки
це винятки, а нормальне в людині – виняток. Людство повинно цікавитись не
існуванням об’єктивної правди, а суб’єктивним прагненням її» [3, с. 149]. І ще одна
думка з повісті І. Костецького, сказати б, відверто конвенційного змісту, яка є
більш, ніж актуальною у випадку В. Стуса: «Але втратити особистість, щоб
прийняти в себе ввесь світ, на це спроможне тільки величезне Я» [3, с. 157]. Це
звучить так, ніби Костецький коментує поезію В. Стуса «У тридцять літ ти тільки
народився...» [17, с. 173] або «В мені уже народжується Бог...» [17, с. 195].
Направду, в цій лаконічній і питомо суб’єктивній позиції сконцентрована проста і
шляхетна ідея гуманізму. Д. Стус, розмірковуючи над поемою «Потоки» зі збірки
«Зимові дерева», зазначає: «І тільки усвідомивши себе частинкою світу, та
зробивши весь світ частинкою себе, пропустивши крізь себе всі болі світу і
звільнившись від думок про помсту як безнадійну спробу миттєвого відновлення
справедливости ліричний герой Стусової поезії стає на шлях дальших самовдосконалень: йому ніби відкривається серце земли й він опиняється в центрі містерії»
[22, с. 220]. Експресіоністична поетика виявилася для В. Стуса напрочуд
органічною й відкривала поетові максимальні й вичерпні можливості для
художньої реалізації його етичних імперативів, зокрема дозволивши перерости й
перебороти мотивний комплекс відчуження, а відтак і відчути свободу навіть в
умовах концтаборів і заслань. Паноптикум більше не контролює того, хто відчув
себе внутрішньо вільним, ще за життя перейшовши у царину духу.
РЕЗЮМЕ
В статье осуществлена попытка рассмотреть сборник В. Стуса «Веселый
цвынтар» через систему конвенциональной этики экспрессионизма. Изученный
мотивный комплекс сборника говорит о прохождении определенного принципиального этапа этического мировоззренческого стилевого развития в художественном
пространстве именно этого, рубежного в биографии автора, сборника.
Ключевые слова: поэзия, мировоззрение, этика, стиль, мотивный комплекс,
экспрессионизм.
SUMMARY
In clause the attempt is carried out to consider the collection V. Stus «Veselyj
tsvyntar» through system of conventional ethics of expressionism. The investigated
complex of motives of the collection speaks about passage of the certain basic stage
ethical of style development in art space it, boundary in the biography of the author,
collection.
Key words: poetry, outlook, ethics, style, complex of motives, expressionism.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Арнольд, А. Литература (Проза и поэзия) [Текст] / А. Арнольд // Энциклопедия
экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература.
Драматургия. Театр. Кино. Музыка. / Л. Ришар; науч. ред. и авт. послесл.
В. М. Толмачев. – М. : Республика, 2003. – С. 181–222.
2. Квіт, С. Між етикою і пристрастю [Текст] / С. Квіт // Основи герменевтики :
[навч. посібник] / Сергій Квіт. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – С. 148–155.
3. Костецький, І. Повість про останній сірник [Текст] / Ігор Костецький // Кур’єр
Кривбасу. – 2001. – Число 137 (квітень). – С. 124–179.
15

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

4. Костецький, І. Тобі належить цілий світ : вибрані твори [Текст] / Ігор
Костецький. – К. : Критика, 2005. – 528 с.
5. Коцюбинська, М. Поет [Текст] / Михайлина Коцюбинська // Твори : у 4 т., 6-ти
кн. / Василь Стус. – Львів : Видавнича спілка «Просвіта», 1994. – Т. 1., кн. 1. –
С. 7–39.
6. Макарчук, В. Примітки до збірки «Веселий цвинтар» [Текст] / Валентина Макарчук // Твори : у 4 т., 6-ти кн. / В. Стус. – Львів : Видавнича спілка «Просвіта»,
1994. – Т. 1., кн. 1. – С. 397–410.
7. Москалець, К. Страсті по вітчизні [Текст] // Людина на крижині : Літературна
критика та есеїстка / Кость Москалець. – К. : Критика, 1999. – С. 209–254.
8. Москалець, К. Василь Стус : незавершений проект [Текст] / К. Москалець //
Київська Русь. – 2007. – Книга 1. – С. 27–58.
9. «... Народе мій, до тебе я ще верну...» : Ювілейна вчена рада Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, присвячена 70-літтю Василя Стуса
[Текст] // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 3–11.
10. Павлишин, М. Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса [Текст]
// Канон та іконостас : Літературно-критичні статті / М. Павлишин. – К. :
Видавництво «Час», 1997. – С. 157–175.
11. Петров, В. Засади поетики (Від «Ars poetica» Є.Маланюка до «Ars poetica» доби
розкладеного атома) [Текст] / В. Петров // Українське слово : хрестоматія
української літератури та літературної критики ХХ століття : в 4 кн. – К. :
Аконіт, 2001. – Кн. 2. – С. 129–141.
12. Рихло, П. Рецепція німецького експресіонізму в поетичній творчості Рози
Ауслендер [Текст] / Петро Рихло // Експресіонізм : збірник наукових праць. –
Випуск 3 / упорядник Т. Гаврилів. – Львів : Класика, 2005. – С. 116–130.
13. Селін, Л.-Ф. Подорож на край ночі : [роман] / Луї-Фердінан Селін. – К. :
Юніверс; Харків : Фоліо, 2000. – 368 с.
14. Соловей, Е. Проблема автентичного буття (В.Стус) [Текст] // Українська філософська лірика : [навч. посібник із спецкурсу] / Елеонора Соловей. – К. :
Юніверс, 1998. – С. 253–290.
15. Соловей, О. Василь Стус і адекватність літератури (До постановки проблеми)
[Текст] / Олег Соловей // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. збірник. – Вип. 10. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – С. 452–462.
16. Соловей, О. Горло обурення і протесту [Текст] / Олег Соловей // Київська Русь. –
2009. – Книга 1-2 (ХХХІІ – ХХХІІІ) – С. 138–148.
17. Стус, В. Веселий цвинтар: [збірка поезій] // Твори : у 4 т., 6-ти кн. / В. Стус. –
Львів : Видавнича спілка «Просвіта», 1994. – Т. 1., кн. 1. – С. 154–196.
18. Стус, В. Двоє слів читачеві [Текст] // Твори : у 4 т., 6-ти кн. / В. Стус. – Львів :
Видавнича спілка «Просвіта», 1994. – Т. 1., кн. 1. – С. 42.
19. Стус, В. Лист до В. Захарченка від 16.01.1971 [Текст] // Твори : у 4 т., 6-ти кн. /
В. Стус. – Львів : Видавнича спілка «Просвіта», 1997. – Т. 6 (додатковий).,
кн. 2. – С. 69.
20. Стус, В. Лист до Є. Адельгейма від 25.08.1970 [Текст] // Твори : у 4 т., 6-ти кн.
/ В. Стус. – Львів : Видавнича спілка «Просвіта», 1997. – Т. 6 (додатковий).,
кн. 2. – С. 66–67.
21. Стус, В. Коментар на вирок суду [Текст] // Твори : у 4 т., 6-ти кн. / В. Стус. –
Львів : Видавнича спілка «Просвіта», 1994. – Т. 4. – С. 432–436.
22. Стус, Д. Василь Стус: Життя як творчість [Текст] / Дмитро Стус. – К. : Факт,
2004. – 368 с.
23. Стус як текст : [збірка статей] / упоряд. М. Павлишин. – Мельбурн : Університет ім. Монаша, 1992. – ХІ + 93 с.
16

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

24. Фіськова, С. Деформування світу як спосіб виживання в ньому [Текст] /
Світлана Фіськова // Експресіонізм : [збірник наукових праць] / упоряд. Т.
Гаврилів. – Львів : Класика, 2002. – С. 105–118.
25. Шерех, Ю. Трунок і трутизна : Про «Палімпсести» Василя Стуса [Текст] //
Пороги і запоріжжя : Література. Мистецтво. Ідеології. Три томи / Юрій Шерех. –
Том 2. – Харків : Фоліо, 1998. – С. 105–135.
26. Шкандрій, М. Поет незгоди: Василь Стус [Текст] // В обіймах імперії : Російська і українська літератури новітньої доби / Мирослав Шкандрій. – К. : Факт,
2004. – С. 380—394.

17

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Надійшла до редакції 12.01.2012 р.

УДК 811.161.

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.М. ЖВАНЕЦКОГО
А. Р. Габидуллина, Е. Л. Колесниченко
Донбасский государственный педагогический университет
Реферат. У статті досліджуються різні способи трансформації фразеологізмів в творах М.М. Жванецкого. Розглянуті семантичні перетворення фразеологічних одиниць, структурно-семантичні трансформації (заміна одного або
декількох лексичних компонентів фразеологізму; розширення фразеологізму за
рахунок введення додаткових компонентів; усікання фразеологізму; контамінація
фразеологізмів), явища дефразеологізації.
Ключові слова: фразеологізм, трансформація, дефразеологізація
Цель статьи – показать особенности индивидуально-авторских преобразований фразеологизмов в произведениях известного сатирика М.М. Жванецкого. При
этом фразеологические единицы (ФЕ) мы понимаем широко и включаем в них не
только идиомы, но и устойчивые сверхсловные единицы неидиоматического характера (в том числе пословицы, «крылатые слова», речевые штампы и пр.).
«В стилистических целях фразеологизмы могут употребляться как без изменений, так и в трансформированном виде, с иным значением и структурой или
с новыми экспрессивно-стилистическими свойствами» [1, с. 149]. Под трансформацией мы понимаем «любое отклонение от общепринятой нормы, закреплённой
в лингвистической литературе, а также импровизированное изменение в экспрессивно-стилистических целях» [2, с. 7]. Авторские преобразования устойчивых
выражений в иронических эссе и афоризмах М.М. Жванецкого оправданы как
лингвистически, так и психологически. Трансформация расширяет границы авторской мысли, помогает проявить творческие способности, помогает выразить мысль
более ярко и выпукло.
Одним из самых распространенных приемов трансформации ФЕ в произведениях М.М. Жванецкого является семантическая, не затрагивающая лексикограмматическую структуру (внешнюю форму) фразеологических единиц. Происходит взаимодействие между двумя ФЕ в одном контексте или между ФЕ и
свободным словосочетанием, когда взаимодействуют или отдельные компоненты
разных ФЕ, или компонент ФЕ и компонент-омоним свободного словосочетания
для создания иронии, насмешки, сарказма. Возникает фразеологический каламбур:
Здесь отдыхает основной состав. Огромные массы, которым всё равно. Это они
рубят лес, в котором лежат, рубят сук, на котором сидят («Птичий полёт»).
В этом предложении дважды повторяется глагол рубят со свободным и фразеологически связанным значением (‘своими действиями вредить самому себе’).
Между взаимодействующими компонентами могут возникать отношения
синонимии, антонимии, омонимии и др.: Как правильно – товары повышенного
спроса или пониженного предложения – и что лучше: есть товар – денег нет или
деньги есть – товара нет? («Как я пишу?»). Комический эффект создается в
результате игры с антонимами.
Возможны следующие типы семантической трансформации ФЕ – это 1) буквализация значения фразеологической единицы: прямое значение сочетания не только
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актуализируется, но и выступает на первый план, зачастую противопоставляясь
фразеологическому значению оборота; 2) переосмысление фразеологической единицы: коренное преобразование смыслового ядра, семантического стержня фразеологизма, полное изменение его смыслового содержания: Если вам говорят, что вы
многогранная личность – не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что
вы гад, сволочь и паразит одновременно (многогранная личность – ‘разносторонний, одаренный во многих отношениях человек’); 3) преобразование фразеологической единицы по цели высказывания; 4) двойная актуализация - прием
совмещения двух семантических планов - фразеологического и буквального. В этом
случае стилистический эффект возникает за счет взаимодействия фразеологизма с
контекстом.
В произведениях М.М. Жванецкого наиболее часто используется именно
двойная актуализация ФЕ . В таком случае контекст, поддерживающий прямое
значение фразеологизма, предсказывает, прогнозирует прямое значение ФЕ,
подготавливает к нему адресата.
Приведем конкретные примеры из произведений М.М. Жванецкого. (1) Если
слушатели не смеются, расстраиваюсь, ухожу в себя и сижу там («Как я
пишу?»). Фразеологизм «уходить в <самого> себя; уйти в <самого> себя» имеет два
значения: 1. Быть поглощённым своими мыслями; углубляться в свои мысли, не
замечая окружающего. 2. Становиться замкнутым, переставать общаться с людьми,
избегать их. М.М. Жванецкий употребляет его в прямом смысле, реализуя значение
глагола уходить ‘идя, удалиться’ [3, с. 760]. (2) Хотя от себя не убежишь, но от
коллектива можно («Как жить, чтобы жить»). «Бежать от <самого> себя». Разг.
Принимать решение и поступать вопреки своим желаниям, убеждениям, способностям, призванию. Реализуется прямое значение глагола бежать – ‘Двигаться
быстрыми, резко отталкивающимся от земли шагом’ [3, с. 39]. (3) В аэропортах
запахло жареным – люди располагаются надолго («Осень»). «Пахнет жареным».
‘Прост. Экспрес. О грозящей опасности’. А я не могу просто слушать…я вхожу в
его положение…. А выбираться оттуда…. А он уже ушёл… («Простите меня»).
«Входить в положение кого, чьё. Войти в положение кого, чьё» - ‘понимая
состояние, положение и т. п. кого-либо, относиться к нему с участием, вниманием;
сочувствовать ему’. Реализуется прямое значение глагола войти – ‘вступить,
проникнуть внутрь’ [3, с. 85]. (4) Самое несчастное животное – осьминог. У него и
ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами. «Жопа с ушами» —
‘никчемный человек’ [3]. Словосочетание здесь в прямом значении совпадает с
фразеологическим, контекст прогнозирует и подкрепляет прямое значение, однако
за ним стоит омонимичный ему ФЕ.
Комический (нередко парадоксальный) эффект афоризмов М.М. Жванецкого
может возникать в результате столкновения в контексте семантически
антонимичных элементов: (1) Он лег в постель и уснул изо всех сил. «Изо всех сил»
– ‘С предельной силой, очень сильно. = Изо всех сил (в 1 знач.). Обычно с глаг. сов.
вида: ударить, стукнуть, крикнуть… как? изо всей силы.’ Глагол уснуть
ассоциируется с состоянием покоя и противоречит семантике фразеологизма. (2)
Вместо жизни - здоровый образ жизни. «Образ жизни» - понятие, применяемое в
социальных науках для характеристики условий и особенностей повседневной
жизни людей в том или ином обществе. Он определяется существенными чертами и
особенностями определённой общественно-экономической формации. Так, например, говорят о буржуазном образе жизни, о социалистическом образе жизни и т. д.
В данном случае каламбурно реализуются два значения слова жизнь: 1. Физиологическое существование человека, животного, всего живого. 4. Деятельность
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общества и человека в тех или иных ее проявлениях [6, с. 179]. (3) Мало найти
свое место в жизни, надо найти его первым. «Найти своё место в жизни» - ‘То же,
что «найти (самого) себя»’ [4]. Обыгрываются прямое и фразеологически связанное
значения глагола найти. (4) Воспоминания ветерана спорта (72 года), склеротикафутболиста: Слава Богу, память у меня хорошая, светлая память (Письма в театр).
«Светлой памяти» - ‘высок. Об умершем, покойном, которого вспоминают с
уважением, почтением, любовью’[4]. Перед нами - семантический парадокс: ФЕ
сталкивается в одном контексте с лексико-фразеологическими единицами, не
совместимыми с ним по семантическим характеристиками: память живого и память
о мертвом.
«Эффект обманутого ожидания» в произведениях М.М. Жванецкого нередко
обусловлен буквализацией значения фразеологической единицы: прямое значение
сочетания не только актуализируется, но и выступает на первый план, зачастую
противопоставляясь фразеологическому значению оборота. Контекст употребления
ФЕ в этом случае строится следующим образом: вначале стоит словосочетание в
прямом значении, которое воспринимается как ФЕ, однако последующий контекст
разрушает это представление: Человек в плохой стрижке может что-то изобрести или встать утром и поехать-таки на работу. И в суровом пальто поедет. Он
не поедет, если чего съел для внутреннего употребления. Что смешно: те
лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем
(«Тщательнее»). «Внутреннее потребление» - ‘потребление товара внутри страны’
[5]. Независимо от того, где стоит прямое значение ФЕ - в начале или конце текста, за ним всегда ощущается его фразеологический омоним.
Некоторые фразеологизмы получили у М.М. Жванецкого ироническо-символическое значение и служат средством характеристики персонажей и той среды, в
которой они вынуждены обитать. Приведем пример. В какой-то гробнице в
одиночку раздавил кагор в кромешной тьме, в антисанитарных условиях...
(«В греческом зале»). «Тьма кромешная» - в церковнославянском тексте Евангелия
(Матф., 22, 13) так называется ад, преисподняя. Иносказательно: 1. Непроглядная
темнота, полное отсутствие света. 2. Мир неграмотности, невежества, нелепых
предрассудков и пр. (ирон., презрит.). Выражение «в антисанитарных условиях»
получило, благодаря Жванецкому, переносное значение: ‘о неприспособленной для
выпивки или для секса обстановке’.
Среди структурно-семантических трансформаций наиболее распространенными в произведениях М.М. Жванецкого являются: 1) замена одного или нескольких
лексических компонентов фразеологической единицы; 2) расширение фразеологизма за счет введения добавочных компонентов; 3) усечение фразеологической
единицы; 4) контаминация фразеологизмов представляет собой объединение частей
двух или более фразеологических единиц.
Смешанные случаи. В подшефном колхозе двое наших пожинали чужие
плоды, т .е. грузили навоз («Сила слова»). «Пожинать плоды» - нижн., высок.
‘Пользоваться результатами сделанного’ [6].
Необходимо отметить, что названные виды структурно-семантических
преобразований могут не изменять общего смысла фразеологизма, но в некоторых
случаях, в результате трансформации возможно приобретение дополнительного
оттенка значения либо изменение смысла на противоположный.
Нужно отметить, что определяющее значение при выявлении семантических
преобразований имеет контекст. Внеконтекстуально говорить о семантических
трансформациях фразеологизмов невозможно.
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Рассмотрим одну из структурно-семантических трансформаций - замену одного из компонентов фразеологизма (окказиональным вариантом) при этом семантика
может остаться без изменений: (1) Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак
(вместо «тьма»). Такие замены узуальных компонентов «реанимируют» стершуюся
внутреннюю форму (мотивирующий образ) ФЕ, повышает его экспрессивность.
Новый, окказиональный компонент ФЕ очень тесно связан с контекстом, взаимодействует с ним. Здесь окказиональная ФЕ по модели узуального оборота. Замена
компонентов порождает языковую игру, не изменяя семантики ФЕ.
Возможна замена части узуального ФЕ окказиональным фрагментом. При
этом частично изменяется семантика ФЕ: от узуального оборота берется наиболее
широкое, обобщенное значение, а в окказиональной части сосредоточивается более
узкое, конкретное, актуальное содержание: (1) Что наша жизнь: не привыкнешь подохнешь, не подохнешь - привыкнешь. Слово игра заменено полипредикативной
единицей с хиазматическим каламбуром. (2) - Из двух зол я выбираю то, которое
раньше не пробовал… (Ср.: Из двух зол я выбираю меньшее).
Заменяться может единичный компонент ФЕ: (1) Одна голова хорошо, а с
туловищем лучше (ср.: одна голова – хорошо, а две – лучше). (2) Новая метла
метет проницательно (ср.: новая метла метет по-новому: ‘неодобр. о человеке,
ставшем новым руководителем, и работающем особенно старательно,
требовательно, придирчиво; устанавливающем новые порядки’. (3) Я чувствую,
наш сегодняшний разговор произвел глубокое впечатление на всех сидящих и коекто намотал на винт. А, матросы?! А вот теперь прошу к столу («Собрание на
ликеро-водочном заводе»): ср.: намотать на ус. (4) Какая крыша не любит
быстрой езды? (Ср.: И какой же русский не любит быстрой езды? из «Мертвых
душ» Н.В. Гоголя). (5) Поведение в споре должно быть простым: не слушать
собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый
момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с
места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачьего
ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный (см словарь Михельсона:
иноск. — ‘пристыженный’. Ср. Пошел (побежал) как ошпаренный (пристыженный,
смущенный, озадаченный, ошеломленный). (5) Одна голова – хорошо, а с
туловищем лучше (ср.: пословица «Одна голова хорошо, а две – лучше»).
Возможна замена группы компонентов непредикативного характера:
(1) Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак (ср.: Ученье – свет, а
неученье – тьма). (2) Рожденный ползать – везде пролезет (Ср.: Рожденный
ползать – летать не может. Максим Горький. «Песня о Соколе»).
Часто происходит замена предикативной части пословицы или крылатого
выражения: (1) Поделись улыбкою своей, и ее тебе не раз еще припомнят (Ср.:
Поделись улыбкою своей / и она к тебе не раз еще вернется – песня Шаинского). (2)
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут (ср.: Семь раз отмерь, один раз
отрежь. – Пословица). (3) - Ударилась Василиса Прекрасная оземь и разбилась на
хрен (Ср.: Ну вот... ударилась Василиса Прекрасная о землю, кувыркнулась два
раза и превратилась обратно в лягушку.... – прецедентное высказывание из русской
народной сказки «Царевна-лягушка»). (4) Встретили меня по одежке, проводили
тоже плохо... (Ср.: Встречают по одежке – провожают по уму).
Еще один способ трансформации - расширение компонентного состава
ФЕ. Расширение может происходить как за счет отдельных лексических единиц
(Как жаль, что вы наконец-то уходите…), так и словосочетаний и предикативных
конструкций – последние в произведениях М.М. Жванецкого преобладают: (1)
Красиво жить не запретишь. Но помешать можно... (см. Красиво жить не
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запретишь: 1) о ненужном расточительстве; 2) выражение зависти. (2) В жизни
всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места
(введение новой предикативной части. Источник – Максим Горький, рассказ
«Старуха Изергиль»). (3) Вначале было Слово… Однако, судя по тому, как
развивались события дальше, Слово было непечатным (см. «В начале было
слово» - первая строка Пролога Евангелия от Иоанна, рассказывающая о премирном бытии второй Ипостаси Святой Троицы - Божественного Слова (Логоса):
"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Иоанн 1:1).). (4)
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память (см. И волки сыты, и овцы
целы - пословица). (5) Каждый - кузнец своего счастья и наковальня чужого.
Вольное изложение латинской пословицы Faber est suae quisque fortunae ‘Каждый
сам кузнец своей судьбы’. В русском языке она закрепилась в виде «Каждый кузнец своего счастья». Добавлено словосочетание и наковальня чужого.
Расширение состава фразеологизма может сопровождаться парцелляцией и
заменой лексического компонента: Пешеход всегда прав. Пока жив. (Ср.: Клиент
всегда прав).
В иронических эссе и афоризмах писателя мы нашли случаи контаминации
устойчивых выражений , т. е. объединения частей, совершенно разных по смыслу: (1) Все люди братья, но не все по разуму (ср.: «Все люди – братья» и «братья по
разуму»). Общий компонент – «братья». (2) У него нет времени для личной жизни
(«Холера в Одессе»). Сливаются 2 ФЕ ‘нет времени’ и ‘нет личной жизни’ на
основе общего компонента «нет».
Кроме структурно-семантических трансформаций, в произведениях М.М. Жванецкого возможна дефразеологизация - такая степень трансформации, при которой
в контексте отсутствует традиционная структура, постоянный лексический состав,
обычные формы компонентов фразеологического оборота. Вслед за А.Г. Ломовым,
мы считаем, что в произведениях М.М. Жванецкого разрушение фразеологизмов на
структурном уровне предполагает 3 типа преобразований: I тип редукции ФЕ, II
тип редукции ФЕ, III тип редукции ФЕ [7, с.31].
При I типе редукции отсутствуют отдельные части, а оставшиеся компоненты
сохраняют семантическую связь и свой нормативный словопорядок. Например:
Начальник транспортного цеха: Ха! (Наливает из графина.) Ха! Василий
Иванович, ну что докладывать? Есть достижения, есть! В обеденный перерыв
люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в
прошлый год, и с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года...
(«Собрание на ликеро-водочном заводе»). Здесь обыгрывается оборот «брать / взять
на себя дополнительные обязательства», характерный для дискурсивной практики
эпохи социализма. Этот прием – ярко средство характеристики персонажаалкоголика, который не способен выговорить устойчивое выражение до конца.
Подобные словоэлементы фразеологических единиц, оставшиеся после предельной
редукции, в научной литературе называются фразеологическими осколками.
При II типе редукции оставшиеся от оборота компоненты разбросаны в
контексте. Отмечается глубокая трансформация фразеологизма: Микробы медленно
ползали по телу Левши, с трудом волоча за собой подковы... (подковать блоху –
‘искусно выполнить самую замысловатую, особо тонкую работу’.).
При III типе редукции от устойчивого сочетания в контексте остаётся лишь
одна лексема, но она способна передать значение (идею) фразеологической единицы: автоответчик Калашникова. Автор использует только основную мысль (образ,
содержание или отдельные компоненты) исходного ФЕ. Здесь самого ФЕ как
целостной единицы уже нет, а остался только общий образ (аллюзия).
22

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Итак, для трансформированных фразеологизмов М. Жванецкого характерны
следующие черты. Генетическая вторичность ФЕ (переносность, метафоричность
его значения). На этом основан прием употребления оборота одновременно и в
прямом, и в переносном значении (двойная актуализация). Многочисленны замены
одного из компонентов устойчивого оборота его внешним омонимом (словом в
прямом значении), замена отдельных компонентов фразеологизма окказионализмами,
расширение компонентного состава ФЕ (с изменением и сохранением семантики).
Нарушение непроницаемости ФЕ приводит к изменению семантики фразеологизма
и затем его деметафоризации. Нередки случаи дефразеологизации устойчивого
оборота.
РЕЗЮМЕ
В статье исследуются различные способы трансформации фразеологизмов в
произведениях М.М. Жванецкого. Рассмотрены семантические преобразования
фразеологических единиц, структурно-семантические трансформации (замена
одного или нескольких лексических компонентов фразеологической единицы;
расширение фразеологизма за счет введения добавочных компонентов; усечение
фразеологической единицы; контаминация фразеологизмов), явления дефразеологизации.
Ключевые слова: фразеологизм, трансформация, дефразеологизация.
SUMMARY
The different ways of transformations of phraseological units in works by
M.M. Zhvanetskij are distinguished in the article. Semantic transformations of
phraseological units, structural-semantic transformations (the replacement of one or
several lexical components of the phraseological unit; the expanding of the phraseological
unit with the help of introduction of additional components; reduction of the
phraseological unit; contamination of phraseological units), the phenomenon of
dephraseologisation are examined.
Key words: phraseological unit, transformation, dephraseologisation.
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ЗАСОБИ ІРОНІЇ У ТВОРАХ ДЖ. ДЖЕРОМА «THREE MEN IN A BOAT» ТА
«THREE MEN ON THE BUMMEL»
М. В. Жуйкова, О. Л. Литвин
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Реферат. Іронія є одним із важливих засобів творення комічного у художніх
текстах. Її суть полягає в одночасній реалізації двох значень слова — словникового
і контекстуального, які стоять в опозиції один до одного і мають протилежні
конотації. Спираючись на прийоми контекстного аналізу лексем та комунікативних одиниць, а також на компонентний аналіз лексичних одиниць, можна
виявити основні засоби, якими виражається іронія в художньому тексті на різних
рівнях. Дослідження проведено на матеріалі двох повістей англійського письменника Дж. К. Джерома. Основним засобом вираження іронії є вживання мовної
одиниці лексичного чи синтаксичного рівня у невластивому для них оточенні
(ситуації). Показано, що автор вдається не лише до лексичних засобів іронії; у його
творах зафіксовано транспозиція синтаксичних структур, непрямі висловлення,
риторичні запитання, вставні та вставлені конструкції, поєднання засобів
лексичного та синтаксичного мовних рівнів, алюзію, синтаксичну конвергенцію.
Ключові слова: іронія, алюзія, непряме висловлення, риторичне запитання,
синтаксична конвергенція.
У сучасній літературі склалися певні умови, що сприяють розвиткові іронічного світовідчуття й іронічної прози. Іронія — це стилістичний прийом, заснований
на одночасній реалізації двох логічних значень — словникового і контекстуального, які стоять в опозиції один до одного, з прямо протилежними конотаціями.
Проходять активні процеси інтелектуалізації мови, які спричинені необхідністю
виражати складні мислительні операції і відбуваються як еволюційні процеси
реалізації інтелектуальної діяльності людини в мові. Це призводить до низки
процесів: до змін у частотності використання мовних одиниць, зростання функціональної спеціалізації, змін у продуктивності граматичних і семантичних моделей,
сполучуваності слів, активізації метафоричних та метонімічних перенесень, творення нових фразеологічних одиниць.
Велике значення контексту для декодування іронії зумовлює її інтелектуалізм
і, як наслідок, зростання її ваги у сучасному мистецтві, розширення засобів і
механізмів її реалізації у художніх текстах. Іронія, зводячи два семантичних плани
в парадоксальній суперечності, представляє речі в незвичному, новому ракурсі,
створює ефект відчуження, підвищує інтерес комунікантів до предмета іронічної
оцінки, визначає ціннісну орієнтацію, сприяючи перетворенню суперечності на
творчий пошук ідеалу. У науковій літературі поряд із поліфонізмом, інтелектуалізацією, філософічністю та міфологічністю закріпилося поняття “іронічність”,
яке є однією із суттєвих ознак літературних творів.
Вітчизняні та зарубіжні лінгвісти розглядають іронію як стилетворчу рису
тексту, яка може бути реалізована на різних мовних рівнях (від одиничного слова,
висловлення до окремого тексту в обов’язковому контекстуальному оточенні).
Отже, іронічність вважають одним із можливих регістрів світогляду митця взагалі і
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літератора зокрема. У цьому контексті значної ваги й актуальності набуває аналіз
мовних засобів іронічності в англійській художній прозі.
Стан дослідження проблем мовних засобів вираження іронії, який склався в
сучасному мовознавстві, зумовлений ще й тим, що до 60-х років ХХ століття іронія
в художній літературі розглядалася лише на рівні стилістичного прийому, тому її
дослідженню довгий час не приділялося достатньо уваги (натомість активно
вивчалися різноманітні прояви сатири).
Вивчення комічного проводилося в лінгвістиці в кількох аспектах. Мовні
засоби гумору, іронії та сатири у структурі художніх творів привертали увагу
багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема таких, як А. Щербина,
Г. Почепцов, Т. Буйницька, С. Голубков, С. Походня, О. Титаренко, Дж. Сазерленд,
Е. Нокс та ін. Проте низка питань залишається недостатньо дослідженою, висновки
суперечливими; вони вимагають подальшого аналізу та теоретичного осмислення.
Це стосується питань лінгвістичної та екстралінгвальної диференціації понять
“гумор”, “іронія”, “сатира”, визначення характеру та діапазону мовних засобів їх
реалізації в художній літературі [1, с. 5].
Питання про статус іронії як одного із засобів комічного у літературі, її
лінгвістичну природу, механіку утворення до теперішнього часу є одним із
найбільш складних і нерозроблених, хоча перше визначення іронії дав ще
Аристотель: це такий вид смішного, коли ми говоримо інакше, ніж відчуваємо [2,
с. 83]. Отже, іронія розглядається не лише як засіб чи спосіб, а й як один із
компонентів естетичної категорії комічного — саме так її визначає Аристотель.
Так, іронія може бути реалізована у різних мовних відрізках — на рівні слова і
словосполучення (мікроконтекст), фрагмента тексту (макроконтекст) та цілого
твору (мегаконтекст), поступово перетворюючись із виразового засобу мови на
широку загальносеміотичну й естететичну категорію [3].
Прийнято розрізняти два типи іронії: іронію як стилістичний прийом та
іронію як категорію тексту. У роботах дослідників вони називаються по-різному:
явна і прихована [4, с. 16], ситуативна і асоціативна [5], контекстуальна і текстоутворююча іронія [6]. У багатьох дослідженнях зі стилістики утвердилось
трактування іронії як стилістичного прийому, заснованого на протиставленні
прямих та переносних значень слова, тобто на антифразисних відношеннях. Так, за
визначенням І. Р. Гальперина, іронія — це стилістичний прийом, заснований на
одночасній реалізації двох логічних значень — словникового і контекстуального,
але обидва ці значення стоять в опозиції один до одного [7, с. 146-148]. Однак
багато дослідників вважають, що іронію не можна обмежувати антифразисними
відношеннями, що необхідне дослідження складніших її форм [8, с. 10]. Із найбільш
цікавих робіт українських дослідників слід виділити працю Р. Семківа "Іронічна
структура". На його думку, у багатьох випадках іронія — це більш ніж просто
"прихована усмішка", тобто іронічне висловлення, яке спрямовується на формулювання оцінних висновків або створення комічних ситуацій і загалом виходить
поза вузькі рамки одиночного тропу [9, с. 122]. Іронія постає для нас передусім як
спосіб інакомовлення, а отже — як право інакомислення, як право самої можливості сумніву і свободи думки [9, с. 5]. Серед зарубіжних дослідників особливої
уваги заслуговує праця Д. Мюкке "The Compass of Irony". У ній автор дає найбільш
повну та докладну класифікацію способів утворення та видів іронії, виділяючи три
ступені та чотири форми іронії (grades and modes) [10]. Всебічно досліджуючи
вербальну іронію у своїх працях, С. І. Походня визначила лексичні, синтаксичні і
текстові засоби реалізації іронії [5].
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Актуальність нашого дослідження зумовлена потребою лінгвістичного
вивчення мовних засобів реалізації різних типів іронії в художньому тексті,
необхідністю залучення до наукового обігу нової джерельної бази — текстів
англійської прози.
Метою роботи є з’ясування сутності та механізмів створення іронії та
виявлення мовних засобів її реалізації у повістях Дж. Джерома “Three Men in a
Boat” та “Three Men on the Bummel”. Ця мета передбачає такі головні завдання:
- з’ясувати сутність іронії як стилістичного прийому;
- визначити механізми утворення іронії;
- дослідити основні засоби актуалізації іронії у творах Дж. Джерома.
Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що його результати
поглиблюють наукове уявлення про засоби іронії як художнього прийому.
Практична цінність роботи визначається тим, що вона може бути використана у контексті ширших досліджень мовних засобів реалізації іронії, особливо
в художній літературі.
Аналіз іронічних текстів з різними типами оповіді свідчить про те, що
авторська позиція виявляється за допомогою тих самих засобів, але значення їх у
різних текстах нерівноцінне. У текстах, написаних від 3-ої особи, домінуючим
засобом вираження іронічної позиції є персонажне мовлення та художні деталі в
авторських коментарях. У текстах, написаних від 1-ої особи, як у творах Дж. Джерома, домінуючим засобом вираження іронічної позиції автора є авторське
мовлення.
Характерною ознакою творів Дж. Джерома “Three Men in a Boat” та “Three
Men on the Bummel” є невелика кількість засобів, що безпосередньо виражають
негативну оцінку. Визначальною рисою стилю Дж. Джерома є імпліцитна передача
негативної оцінки, насмішки, засудження героя, певного явища.
Проілюструємо актуалізацію іронії на лексичному, синтаксичному та інтертекстуальному рівні.
Розглянемо епізод, де описується поневіряння головних героїв у пошуках
ночівлі. Усі заклади були переповнені, і лише одна бабуся ласкаво запропонувала
провести їх до своєї знайомої, яка часом здає кімнати.
This old woman walked very slowly, and we were twenty minutes getting to her lady
friend's. She enlivened the journey by describing to us, as we trailed along, the various
pains she had in her back [11, с. 135].
У цьому випадку іронія реалізується на лексичному рівні. Узуальне значення
дієслова enliven ('make something more entertaining, interesting, or appealing')
«розважати» у цьому контексті набуває протилежного забарвлення, оскільки автор
має на увазі, що трьом товаришам було зовсім нецікаво слухати теревені старої,
тим більше, що герої втомилися і прагнули чимшвидше опинитися на ночівлі.
Проаналізуємо фрагмент тексту, де описано, як троє друзів вирішували, чи
їхати в подорож з родинами:
We will just take that chateau. You will bring your aunt — I will see to that,—and
we will have a month of it. The children are all fond of you; J. and I will be nowhere.
You've promised to teach Edgar fishing; and it is you who will have to play wild beasts.
Since last Sunday Dick and Muriel have talked of nothing else but your hippopotamus.
We will picnic in the woods — there will only be eleven of us, — and in the evenings we
will have music and recitations [12]. Ситуативна іронія, що використана у цьому
фрагменті, заснована на протиставленні словникового та оказіонального значення
лексеми only — лише, всього лишень. Тут мається на увазі зовсім протилежне
значення цієї частки — аж, забагато. Таким чином герой іронічно говорить про те,
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що одинадцять — це надто багато людей для подорожі, під час якої друзі хочуть
відпочити від домашніх турбот.
В іншому місці твору суб’єктивно-оцінна модальність автора виражається за
допомогою протиставлення узуального та контекстуального значень лексичної
одиниці thirsty.
“We ought to do something to stop it,” said Harris; “it is becoming serious.” “It's
hereditary, so he has explained to me,” I answered. “It seems his family have always
been thirsty” [12].
Зрозуміло, що Джером говорить не про спрагу, від якої страждало багато
поколінь в родині Джорджа, а про їхню пристрасть до алкоголю.
У повістях Джерома іронія часто виражається засобами синтаксичного рівня.
Так, коли головний герой твору “Three Men in a Boat” у бібліотеці Британського
музею натрапив на медичний довідник з докладним описом багатьох хвороб, він із
здивуванням виявив, що має симптоми майже всіх недуг. Описуючи стан героя,
Джером вдається до риторичних запитань:
I felt rather hurt about this at first; it seemed somehow to be a sort of slight. Why
hadn’t I got housemaid’s knee? Why this invidious reservation? After a while, however,
less grasping feelings prevailed. I reflected that I had every other known malady in the
pharmacology... [11, с. 10–11].
Риторичні питання Why hadn’t I got housemaid’s knee? та Why this invidious
reservation?, які імпліцитно виражають суб’єктивну модальність, зовсім не
покликані виразити відчай героя від того, що він не знайшов у себе ознак ще однієї
хвороби, а служать для іронічного змалювання недоречності його поведінки.
Розгляньмо епізод, коли головні герої планували свою подорож.
George said: "Let's go up the river." He said we should have fresh air, exercise and
quiet; the constant change of scene would occupy our minds (including what there was
of Harris's); and the hard work would give us a good appetite, and make us sleep well
[11, с. 19].
Вставне речення including what there was of Harris's реалізує ситуативну
іронію на синтаксичному рівні. Контрастне зіставлення висловлення із вставним
реченням змінює його семантику, надає тексту суб’єктивно-оцінної модальності —
насмішки, прихованого глузування над героєм. Бо ж, судячи зі слів автора, голова
Гаріса рідко зайнята бодай якимись думками.
Описуючи неорганізованість та непунктуальність Джорджа, автор використовує різні прийоми передачі іронії:
We thought this a better arrangement than his own suggestion, which was that we
should call for him on our way and “pick him up.” Picking George up in the morning
means picking him out of bed to begin with, and shaking him awake — in itself an
exhausting effort with which to commence the day; helping him find his things and
finish his packing; and then waiting for him while he eats his breakfast … [12].
Іронічний зміст тут створюється у два етапи. Спочатку автор використовує дієслово
pick sb up (заїжджати, заходити за ким-небудь). Його лексичне значення передбачає, що ця процедура займе якнайменше часу, оскільки Джордж повинен бути
вже повністю готовий до подорожі. Але вже у наступному реченні Джером
розкриває контекстний зміст виразу pick sb up, який вступає у суперечність з його
прямим значенням і виявляється абсолютно протилежним очікуванню читача. Джей
виражає приховану насмішку над нездатністю друга самостійно, швидко та вчасно
зібратися зранку, описуючи звичайний день з життя Джорджа.
На інтертекстуальному рівні іронія найкраще проявляється через явище
алюзії. Алюзія — використання в тексті певної мовної одиниці, що відсилає читача
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до якого-небудь історичного, міфологічного, літературного або побутового факту.
Вибір джерел алюзій тісно пов’язаний з культурним, соціальним і політичним
минулим та теперішнім певного суспільства. Матеріальне вираження алюзій у
сучасному іронічному тексті може мати різну форму. Зокрема, це можуть бути:
1) антропоніми (імена письменників, учених, культурних і громадських діячів,
персонажів літератури, фольклору, кіно); 2) назви творів літератури і мистецтва;
3) назви державних і громадських установ, промислових об’єктів; 4) номінації
історичних подій, 5) цитати та крилаті вирази тощо.
Розгляньмо декілька прикладів використання алюзії для вираження авторської
іронії.
Чекаючи потяга на вокзалі у Дрездені, Джей, Джордж та Гарріс були вражені
чудернацьким виглядом одного британця та його дочки. Ось як автор описує
враження своїх героїв від її зовнішності:
His daughter was long and angular. Her dress I cannot describe: my grandfather,
poor gentleman, might have been able to do so; it would have been more familiar to
him… Her hat made me think of Mrs. Hemans [12].
У цьому випадку ситуативна іронія реалізується за допомогою алюзії, яка
виражена шляхом введення антропоніму. Згадана Геманс (Felicia Dorothea Hemans)
— це англійська поетеса початку XIX ст. Говорячи про те, що шляпка дівчини
нагадала герою місіс Геманс, автор натякає, що вбрання британки було дуже
старомодним. Очевидно, ввівши в текст ім’я цієї поетеси, Джером розраховував на
те, що його сучасники-читачі могли принаймні проасоціювати його з часом, коли
жила ця особа, інакше авторська мета не була би досягнута. На жаль, у перекладах
повісті ”Three Men on the Bummel” російською мовою нема необхідних історичних
коментарів, що приводить до втрати комічного ефекту.
Мистецька та міфологічна алюзії вправно використані Джеромом при
зображенні способу життя основної маси студентства в Німеччині, а саме згубної
звички пияцтва.
It does not affect all alike, but it is common in any University town to see a young
man not yet twenty with the figure of a Falstaff and the complexion of a Rubens
Bacchus [12].
Засуджуючи пристрасть більшості студентів до алкогольних напоїв, Джером
лише лаконічно натякає на їхню зовнішність, посилаючись на Фальстафа (шекспірівський персонаж) та образ Бахуса з полотна Рубенса. Сер Джон Фальстаф — це
гладкий боягуз-п’яничка, який проводив весь свій час у товаристві гультяїв, а бог
Бахус у римлян (Вакх у греків) — покровитель виноградарства та виноробства.
Виражаючи своє ставлення до німецьких студентів, Джером відсилає читача до
відомих мистецьких образів, які мають викликати уявлення про «пивний» животик
та яскраво-червоний колір обличчя, властивий пиякам.
Автор вдається до алюзії, описуючи момент, коли герої вирушали в подорож і
з’явилися перед місцевими жителями з усім своїм багажем. Один хлопець не
втримався від коментарю, побачивши, скільки всього набрали троє друзів у дорогу:
“They ain't a-going to cross the Atlantic,” struck in Biggs's boy; “they're a-going
to find Stanley” [11, с. 55].
Г. Стенлі (Henry Morton Stanley) — англійський журналіст, що у другій
половині XIX ст. декілька разів здійснював небезпечні мандрівки невідомими
європейцям частинами Центральної Африки, зробивши при цьому чимало географічних відкриттів. Найбільш визначна подорож Стенлі тривала коло трьох років
(1874—1877 рр.), протягом яких в Європі про долю його експедиції нічого не було
відомо. У наведеному прикладі імпліцитно виражається насмішка над тим, що
28

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

чоловіки взяли з собою у подорож забагато різних речей, ніби вони зібрались не
пливти човном по Темзі, а дістатися до Африки і розшукати там експедицію Стенлі.
В оригіналі повісті є виноска, де пояснюється, хто такий Г. Стенлі. Отже, це надає
змогу читачеві зрозуміти приховану за алюзією насмішку.
Таким чином, алюзія як прийом створення комічного ефекту спирається на
екстралінгвальну інформацію, якою мають володіти потенційні читачі. Втрата (чи
відсутність) такої інформації робить алюзію неефективною.
Висновки.
Проаналізувавши засоби вираження іронії у повістях Дж. Джерома “Three Men
in a Boat” та “Three Men on the Bummel”, ми виявили її прояви на лексичному,
синтаксичному та інтертекстуальному рівнях. Засобами актуалізації іронії у творі
найчастіше виступають лексеми, словосполучення та усталені вирази; риторичні
запитання, вставні конструкції та синтаксична конвергенція; алюзія.
Особливістю вербального вираження іронії є співіснування двох смислових
планів — первинного (експліцитного, загальномовного) та вторинного (імпліцитного, оказіонального), що суперечить першому. Вираження ситуативної іронії
пов’язане з експресивно-образним і емоційно-оцінним уживанням мовних одиниць,
а, значить, і з вираженням модальності. Семантичною основою цього вживання є
семантична двоплановість, яка виникає внаслідок взаємодії узуальних (словникових)
та оказіональних значень. На рівні контексту відбувається іронічне переосмислення
лексем, при якому зміни заторкують як денотативний, так і конототивний
компоненти їх значення. Зміни конотації мають антонімічний характер: мовна
одиниця з узуальною позитивною емоційно-оцінною характеристикою під впливом
контексту набуває оказіонального негативного забарвлення і навпаки. Асоціативна
іронія — це різновид іронії, який реалізується в умовах мегаконтексту, що включає
широкий горизонтальний та вертикальний контексти.
Іронічним може бути весь текст твори, що визначається суб’єктивною
позицією автора і реалізується через різні типи оповіді. Аналіз іронічних текстів з
різними типами оповіді свідчить про те, що авторська позиція виявляється за
допомогою тих самих засобів, але значення їх у різних текстах не рівноцінне.
У текстах, написаних від 3-ої особи, домінуючим засобом вираження іронічної
позиції є персонажне мовлення та художні деталі в авторських коментарях персонажного мовлення. У текстах, написаних від 1-ої особи, як у творах Дж. Джерома,
домінуючим засобом вираження іронічної позиції автора є авторське мовлення.
Іронія являє собою яскраве свідчення величезних творчих можливостей мови.
Проблема вивчення іронії — це нагальне питання стилістики і мовознавства в
цілому, оскільки поняття “іронія” неоднозначне і трактується дослідниками порізному. Враховуючи вивчені нами думки багатьох учених, що займалися дослідженням цієї теми, слід сказати, що іронія є рівноправною формою складного
комізму. Ми вважаємо, що доцільно відмовитись від тлумачення іронії лише як
тропу, головною ознакою якого є подвійний сенс. Таке розуміння і тлумачення
призводить до спрощеного, звуженого підходу до аналізу мовних засобів іронії,
обмеження його лише засобами лексичного рівня.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме лингвистической природы иронии, а именно
языковым средствам реализации различных типов иронии в художественном
тексте. Исследование проведено на материале повестей Дж. Джерома «Three Men in
a Boa» и «Three Men on the Bummel». Выявлены лексические, синтаксические и
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интертекстуальные средства выражения иронии. Детально описаны случаи
аллюзии.
Ключевые слова: ассоциативная ирония, комическое, языковой уровень,
ситуативная ирония, стилистический прием.
SUMMARY
The article focuses on the linguistic nature of irony, and specifically on the
language devices for implementing different types of irony in fictional texts. Selected as
the base for the research are «Three Men in a Boat» and «Three Men on the Bummel» by
Jerome K. Jerome. Lexical, syntactic and intertextual devices of the actualization of irony
are discovered. The cases of allusion are analyzed in detail.
Key words: associative irony, comic, language level, situational irony, stylistic
device.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОЛОРАТИВА
КРАСНЫЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ)
И. А. Герасименко
Донбасский государственный педагогический университет
Реферат. В исследовании анализируется лингвокультурологическая составляющая семантики колоративов как компонентов русских фразем. Учитывается,
что значение фразеологизма создаётся как за счёт прямо-номинативных свойств
единиц языка, так и благодаря синтагматическим (линейным) связям этих слов с
другими лексическими единицами. В составе фразеологизмов колоратив красный
имеет неоднозначную семантику. Данное слово используется и для обозначения
одного из цветов спектра, и для вербализации значений ‘полезный’, ‘пригодный’,
‘ценный’, ‘хороший’, ‘прекрасный’, ‘лучший’, ‘красивый’, ‘бесполезный’, ‘плохой’,
‘непригодный’. Собственно цветовая семантика слова (красный – значит ‘красный’) соотносится с положительными и отрицательными коннотациями и
является частным составляющим смыслового наполнения этого семантически
амбивалентного полисеманта в составе фразеологизмов.
Ключевые слова: колоратив, фразеологизм, семантика, лингвокультурологический.
Фразеологический корпус языка, сохраняя сведения о духовной культуре и
менталитете нации, отображает мир говорящих в каждый определённый период его
истории, характер, привычки, традиции, чувства и эмоции народа, фиксирует
верования и стереотипы его сознания, даёт представления о первоначальных
нравственных ценностях человека. Семантика фразеологизмов (идиом, паремий,
крылатых слов и выражений; см. типологию В. Н. Телии) создаётся как за счёт
прямо-номинативных свойств единиц языка, системно закреплённых за ними
значений, так и благодаря синтагматическим (линейным) связям этих слов с
другими лексическими единицами, экстралингвистической информации, заложенной в семантической структуре слова. Фактически значения отдельных слов
формируют семантику всего устойчивого оборота. Цель статьи – осветить
лингвокультурные смыслы колоратива красный в составе русских фразем. И хотя
исследование колоративов на материале фразеологии входит в круг традиционно
рассматриваемых вопросов (см. работы Н. И. Толстого, М. Ивич, Р. Р. Закирова,
С. И. Григорук, О. В. Праченко, Е. А. Шеховцовой и др.) изучение этой группы
слов во многом продолжает быть актуальным для современной лингвистики. Это
вызвано тем, что учёные, как правило, только констатируют значения колоративов
в составе фразеологизмов. Исследование лингвокультурной семантики колоратива
красный как компонента фразем остаётся малоразработанным.
В составе фразеологизмов колоратив красный имеет неоднозначную семантику. Данное слово используется и для обозначения одного из цветов спектра
(красный – значит ‘красный’), и для вербализации значений ‘красивый’, ‘праздничный’, ‘почётный’, ‘хороший’. Ср.: Коли барский дурак, так и красный колпак
[1, с. 521]; Кому красное словцо, кому присказку [2 (2), с. 631]; Кто красен
дочерьми да сынами в почёте, тот в благодати [2 (2), с. 136]; Птица крыльями
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сильна, жена мужем красна [2 (2), с. 106]; Красна пава пером, а жена – нравом [3,
с. 143]; Первая жена – как утренняя заря, а вторая жена – как красное солнышко
[3, с. 251]; Хлеба-соли покушать, красному звону матушки Москвы послушать [2
(2), с. 22]; Добры молодцы не женятся, красны девицы замуж не йдут [2 (1),
с. 115]; Красна река берегами, а обед – пирогами [3, с. 143]. Данное слово в составе
фразем является также выразителем утилитарной (рациональной) оценки (об этом
см. также: [4, с. 143; 5, с. 311] и др.). Древние славяне, ввиду изначального отсутствия в их культуре общеморальных «понятий Добра и Зла» [6, с. 23] и в связи
«с интересом к быту» [5, с. 311], оценивали реалии с точки зрения их «пригодности,
практической полезности» [4, с. 143]. Соответственно, при осмыслении «утилитарных» и «рациональных» понятий пользы и вреда красный цвет выступал знаком
позитивной оценки, а его речевой актуализатор – слово красный – являлся лексемой
со значениями ‘полезный’, ‘пригодный’, ‘ценный’. Ср.: Где сосна взросла, там она
и красна [3, с. 61] (ср. синонимичное: Где кто родился, там и пригодился [7 (4),
с. 9]); На красный цветок и пчела летит [2 (1), с. 336] (ср.: На хороший цветок и
пчёлка летит [8, c. 59], где хороший – ‘полезный’); Не красна книга письмом,
красна умом [2 (2), с. 214]; Не красны сказки письмом, а красны смыслом [9,
с. 218]; красный товар ‘ткани’, ‘мануфактура’ [10, с. 640]; Красна ложечка с
похлёбочкой (а не сухая) дубровушке [1, с. 530]; Речь красна слушанием [3, с. 272];
Красно поле со пшеницею [8, c. 42]; Тонка, длинна, остроуха, остра, всему миру
красна (игла) [9, с. 88]; Дело толком красно [2 (2), с. 214]. Здесь колоратив
красный и близкие ему соответствия, заключая в себе модус рациональной оценки,
обозначают ‘полезный’, ‘пригодный’, ‘ценный’. Безусловно, семантическая связь
лексемы красный со смыслами ‘полезный’, ‘пригодный’, ‘ценный’ «лежит» не на
поверхности слова, она, как и любая оценочность, «проявляется в устойчивых
сочетаниях» [11, с. 219] и вытекает из их общей семантики.
Показательно, что колоратив красный реализует смыслы ‘полезный’, ‘пригодный’, ‘ценный’ не только во фразеологии. Указанные созначения заложены и в
названия лекарственных растений. Так, в основе наименования красная акация [12,
с. 119] лежит не цветовой признак, а полезные качества этого растения, так как
красная акация, имея лимонно-жёлтые цветы и серебристого цвета бобы, используется в народной медицине в качестве жаропонижающего средства. В свою
очередь сочетание красная девятиха обозначает тысячелистник с белыми и
жёлтыми цветами, название которому также дано только по его полезным (“красным”) свойствам. Подобный утилитарный смысл лексемы красный отображён и в
названии ценных пород рыб (красная рыба), деревьев (красный лес), в сочетаниях
красное масло, красный мёд, красная крупа, красный зверь (например: Бей сороку и
ворону, добьёшься и до красного зверя [2 (1), с. 219]), на что обращают внимание
некоторые авторы (см.: [12, с. 118, 119; 13, с. 163, 165, 166]).
Не только планом содержания, но и планом выражения слово красный связано
со смыслом ‘хороший’, коррелирующим с ‘полезный’, ‘ценный’. Ср. альтернаты
красн // крас, крас // краш = хръсъ = хорош. В этом ряду стоят и краш(е) / крас →
хръсъ → хорош → грош, где, соответственно, прослеживается связь лексемы
красный с адъективом хороший. «Старославянскому красный в русском языке
соответствует фонетический вариант хороший», – указывает в этой связи С. В. Кезина [14, с. 19]). Вполне возможно, что смысл ‘красивый’ в адъективе красный мог
первоначально определяться смыслом ‘полезный’ (‘полезный’ – потому и ‘красивый’), что из глубинного ‘полезный’ мог развиться и смысл ‘красивый’. Такое
понимание адъектива красный как ‘красивый’, ввиду его пригодности и рациональной пользы, зафиксировано в целом ряде фразем. Ср.: красные дни [10, с. 189];
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Красна дорога ездоками, а обед пирогами [2 (1), с. 534]; Ешь, конь, сено, поминай
красное лето! [2 (1), с. 574]; Пшеницу сей, когда весна стоит красными днями [1,
с. 624]; Красна птица пением, а человек – умением [3, с. 143]. Сомнительно в
данных примерах прилагательное красный интерпретировать как ‘светлый’, ‘ясный’,
на чём настаивает, например, Т. А. Комова («В значении ‘светлый’, ‘ясный’
используется словосочетание лето красное», – полагает автор [15, с. 77]). Скорее
всего в этих и подобных фраземах реализованы смыслы ‘красивый’, ‘полезный’. Их
синкретизм может объясняться тем, что формирование смыслов у колоративов
сопряжёно с «нерасчленённостью мышления» [14, с. 35] и развитием номинации в
направлении от целого (охватывающего всё окружающее) к частному (В. В. Колесов, Н. А. Луценко, С. В. Кезина, Н. Я. Марр), от «множественности к единству,
от чужого или дальнего к себе» [16, с. 329]. Вероятно, отсюда и разноплановость
семантики колоратива красный, его многозначность. Поэтому трудно согласиться с
некоторыми авторами, которые считают, что слово красный группировалось
«вокруг одного смыслового центра – обозначение различных положительных
качеств» [12, с. 116], имело «положительную оценку» [14, с. 219].
Семантика ‘полезный’ зафиксирована и в синтагме красное солнышко как
компоненте фразеологизмов Все мы растём под красным солнышком, на Божьей
росе [2 (1), с. 543]; На закате красна солнышка, на восходе светла месяца [1,
с. 624]. И хотя колоратив красный в составе этих выражений интерпретируется
рядом лингвистов как ‘светлый’, ‘красивый’, ‘яркий’, ‘ясный’ (ср.: «Красно солнце
прежде всего светлое, потом прекрасное» [17, с. 306–307]; «‘Красное солнышко’ –
то есть яркое, ясное» [18, с. 149]), мы склонны семантику данного наименования
связывать с пониманием нужности светила, его пользы (красное – потому что
светит и греет; ср. семантическую тождественность понятий «светить» и «греть»,
«гореть»). Поэтому смыслы ‘красивый’, ‘яркий’, ‘ясный’ в слове красный могли
развиться из глубинного ‘полезный’.
Прилагательное красный как компонент этих и подобных выражений наделено исключительно положительными созначениями. Однако данная лексема может
передавать и отрицательные коннотации. Ср. фразеологизмы, в которых значение
слов с основой красн- как ‘красивый’ осложнено добавочными смыслами ‘бесполезный’, ‘плохой’, ‘непригодный’: Красна весна, да голодна [1, с. 628]; Красен
посул, да голоден [3, с. 143]; Для красного словца не пощадит ни матери, ни отца
[2 (2), с. 197]; Болтовня и красна, и пестра, да пуста [416, с. 25]; Дворянская
служба – красная нужда [1, с. 517]; Красному утру не верь! Хвались вечером, днём
не сеченный [2 (2), с. 375]; Вот тебе грош за красную ложь [2 (1), с. 390]. Здесь в
лексемах с основой красн- смысл ‘красивый’ со смыслом ‘полезный’ во взаимооднозначном соответствии не находится, слово красный и близкие ему соответствия понимаются как ‘красивый’, но ‘бесполезный’, ‘плохой’, ‘непригодный’.
Следовательно, в семантике колоратива красный как ‘красивый’ сохранились
амбивалентные лингвокультурные семы ‘полезный’ и ‘бесполезный’. В этой связи
сравните близкую семантику родственного с лексемой красный адъектива красивый: На красивого глядеть хорошо, с умным жить легко [7 (2), с. 186]; Красивый
на грех, а дурной на смех [7 (2), с. 186]; Красив ситец, да линюч [3, с. 143]; Не
родись красивой, а родись счастливой [7 (2), с. 186]. Как видим, в данных фраземах
зафиксировано осмысление историко-культурной языковой традицией славян
прилагательного красивый как ‘красивый, но бесполезный’.
В русской фразеологии лексема красный наделена и семантикой ‘красивый’ с
дополнительными позитивными коннотациями. Ср.: красный двор [10, с. 164];
красный угол [19 (1), с. 469]; Смиренная, как агнец, делова, что пчела; красна, что
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райская птица; верна, что горлица [1, с. 549]; Красны боярские палаты, а у
мужиков избы на боку [1, с. 518]; Красна пава пером, а жена нравом [2 (2), с. 107];
Не видал ты меня в красный день да при лучине [3, с. 209]; Не годами старость
красна – делами [3, с. 213]; Без обеда не красна беседа [3, с. 18]; Долг платежом
красен, а займы отдачею [9, с. 167]; Не красна челобитная складом, складна
указом [1, с. 506]; Бой красен мужеством, а приятель – дружеством [9, с. 301];
Хорошему делу – красная цена [9, с. 217]; Красен человек статью [2 (1), с. 610].
В этих примерах адъектив красный и близкие ему соответствия, выступая эталоном
позитивной оценки, получили смысл ‘красивый’ и, как следствие, положительные
созначения ‘праздничный’, ‘хороший’, ‘прекрасный’, ‘лучший’.
С развитием языка (как считают лингвисты, примерно с 15-16 вв.; см.,
например: [20 (1), с. 440]) лексема красный получила собственно “цветовое”
значение. Этот процесс затронул как древнерусский, так и другие славянские языки
(см., например, др.-русск. красьныи ‘красный’, ‘бурый’, ‘рыжий’, ‘карий’, ‘коричневый с красноватым отливом’, ст.-польск. krasny ‘красный’, польск. krasy ‘пёстрый’,
‘разноцветный’ [20 (1), с. 440; 13, с. 162; 14, с. 17]). Адъектив красный стал
пониматься как слово, передающее цветовой признак (красный – «имеющий окраску одного из основных цветов спектра, идущего перед оранжевым» [21, c. 122]).
Эта семантика реализована во фразеологизмах Рад, как дурак красной шапке [2 (2),
с. 263]; Солдат Яшка, красная рубашка, синие ластовицы [2 (1), с. 315]; красная
бумажка [10, с. 51]; Земляника красна – не сей овса напрасно [1, с. 624];
Красненький кочеток по жерди ходит [2 (2), с. 599]; Сижу на тереме, / мала, как
мышь, / красна, как кровь, / вкусна, как мёд (вишня) [9, с. 35]; Стоит Егорка / в
красной ермолке, / кто ни пройдёт, / всяк поклон подаёт (земляника) [9, с. 36];
Маленькая крошка / сквозь землю прошла / красну шапочку нашла (мак) [9, с. 65];
Стоит на полянке / В красном платье Татьянка: / вся в белых крапинках (мухомор) [9, с. 37]. В указанных случаях прилагательное красный и близкие ему
соответствия используются как слова, актуализирующие один из цветов спектра.
Между тем лексема красный в составе фразем передаёт семантику красного цвета
довольно редко. Так, данное значение в указанном адъективе встретилось нам
только в 43 случаях из 387, что составляет 11,1 %. Почти все остальные примеры
приходятся на использование слова красный как ‘полезный’, ‘ценный’ ‘красивый’,
‘хороший’, ‘прекрасный’, ‘лучший’, ‘бесполезный’, ‘плохой’, ‘непригодный’. Эти
факты могут свидетельствовать о том, что для указанного колоратива как компонента ФЕ “цветовая” семантика не является основной. Следовательно, если учесть,
что во фразеологии зафиксированы наиболее архаичные смыслы единиц языка, то
значение ‘красный’ в слове красный является более поздним по отношению к
смыслам ‘полезный’ и ‘красивый’.
Анализ семантики фразеологизмов показывает, что в русской национальной
лингвокультуре “цветовое” значение адъектива красный было дополнено отрицательными оценочными коннотациями. Так, при описании внешности человека
данное слово может передавать отчётливо негативный смысл (ср.: Вавила красное
рыло [2 (1), с. 612]; Рыжий да красный – человек опасный [2 (1), с. 612]). Это
объясняется национально-культурным восприятием красного цвета при характеризации лица (красное рыло = ‘сытое’; ср. использование родственного краснеть:
С калача лицо белеет, а с сыта краснеет [1, с. 584]), цвета волос (красные =
рыжие) у «слишком яркого, неестественного, выделяющего» [4, с. 141] из общей
массы человека (ср. взятый у С. И. Григорук укр. пример Сліпий, кривий, рудий та
красний самий опаcний [4, с. 141]). Как видим, во фраземах зафиксирована
историко-культурная языковая традиция использовать колоратив красный для
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вербализации негативной оценки неестественно яркой внешности человека. Более
того, данное прилагательное носители языка употребляют и для иносказательного
описания образа смерти, ср.: Красная девица, а всяк её боится: и царь, и царица
(смерть) [9, с. 59]. Эти факты в очередной раз свидетельствуют о том, что лексема
красный наделена неоднозначной оценочностью, вызванной экстралингвистическими факторами, что на цветообраз наслаиваются традиции, обычаи и стереотипы
нации, которые связаны с историческим и культурным опытом народа.
Итак, адъектив красный в составе фразем обладает разветвлённой семантикой.
Данный колоратив в составе устойчивых оборотов наделён спектральным значением и оценочными смыслами, несёт, помимо значения ‘красный’, созначения
‘полезный’, ‘ценный’, ‘хороший’, ‘прекрасный’, ‘лучший’, ‘красивый’, ‘бесполезный’,
‘плохой’, ‘непригодный’. Собственно цветовая семантика слова (красный – значит
‘красный’) соотносится с положительными и отрицательными коннотациями,
следовательно, является частным составляющим смыслового наполнения этого
семантически амбивалентного полисеманта в составе фразеологизмов.
РЕЗЮМЕ
У роботі йдеться про те, що носії російської лінгвокультури використовують
колоратив червоний у складі фразем не лише для актуалізації кольору, але і для
вираження значень ‘гарний’, ‘красивий’, ‘корисний’, ‘поганий’.
Ключові слова: колоратив, фразеологізм, семантика, лінгвокультурологічний.
SUMMARY
This present paper is limited to the examination of semantics of adjective red as a
part of Russian idioms. It was found out that the representatives of the Russian linguoculture use colour term red not only to actualize the colour, but to express conceptual
meanings ‘good’, ‘beautiful’, ‘usefull’, ‘bad’.
Key words: colour term, idiom, semantics, linguo-cultural.
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БЕЛОРУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И РОЛИ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
В СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ
Н. В. Фёдорова
Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»
Реферат. Традиционная модель речевого акта представляет собой неделимое целое и состоит из трёх элементов: адресант – текст — адресат. Принимая
во внимание фактический фразеологический материал белорусского языка, мы
выделили третье лицо в качестве одного из субъектов речевого акта. Анализируя
особенности речевого поведения и роль третьего в аспекте белорусской фразеологии на стыке лингвокультурологии, коммуникативной лингвистики, теории
речевых актов и общей риторики, мы классифицировали белорусские фразеологизмы со значением третьего лица по трём группам: релевантность/нерелевантность
третьего лица в ситуации общения и третье лицо как объект коммуникации в
речевом акте. Анализ и количественные показатели фразеологизмов со значением
сферы третьего лица позволили нам сделать вывод, что третьему лицу в
белорусской речевой культуре отведена косвенная роль в ситуации общения.
Ключевые слова: белорусская фразеология, речевое поведение, третье лицо,
релевантность/нерелевантность третьего лица в ситуации общения, третье лицо
как объект речи.
Сегодня в достаточно сложных условиях ситуации белорусско-русского
билингвизма и в результате расширения явления интерференции становится почти
невозможным осуществление процесса восприятия норм и ценностей, установок и
образцов национального речевого поведения, что может привести, в конечном
счете, к «кризису» белорусской речевой культуры.
Именно это явилось одной из важных предпосылок Постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585, где в перечне
приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 20112015 гг. значатся: белорусская культура (язык – мифология — фольклор —
литература) во всемирном контексте; белорусский язык, его история, современное
состояние, связи с другими языками; речевые единицы и организация текста в
белорусском и других славянских языках; этнические стереотипы речевого поведения [1]. По этой причине изучение природы речевой коммуникации белорусского
народа выступает одним из необходимых условий реконструкции принципов и
норм не только белорусской культуры речи, но и развития белорусской нации в
целом.
В современной лингвистике произошло смещение исследовательского фокуса
с языковой системы на коммуникативные процессы, что обусловлено поиском ответа на вопрос, как «в языковых единицах отражается человек во всей многочисленности своих проявлений» [2, с. 3]. Человека как объекта антропологического
подхода исследования языка наиболее ярко характеризуют тексты – информа37
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ционные единицы, которые создаются в процессе деятельности и речи. Одной из
групп таких единиц выступают фразеологизмы.
С конца ХХ в. в лингвистике активизируются исследования по фразеологии в
рамках разнообразных парадигм, возникают «лингвакультурологическая, коммуникативно-прагматическая и когнитивная фразеология» (М. Ф. Алефиренко), изучаются процессы фразеологизации как когнитивной процедуры [3, с. 3].
Существует значительное количество исследований, посвященных коммуникативно-прагматическому направлению, авторами которых являются Н. Д. Арутюнова, В. В. Богданов, И. Н. Борисова, А. Вежбицкая, В. В. Дементьев, Е. М. Верещагин,
Т. Г. Винокур, Т. А. ван Дейк, О. С. Иссерс, В. Г. Костомаров, М. Л. Макаров,
М. Ю. Олешков, Д. Остин, К. Ф. Седов, И . А. Стернин, И. П. Сусов, С. А. Сухих,
Н. И. Формановская, В. Чейф, Б. Ю. Норман и др.
Основы современной теории речевого поведения, речевая деятельность связаны с научными достижениями таких ученых, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
А. А. Леонтьев, Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия, А. И. Мещеряков ,Ч. У. Моррис,
Дж. Остин, Д. Р. Сёрль, З. Вендлер, Г. П. Грайс, Л. В. Щерба, Е.Д. Поливанов,
Г. И. Богино, Ю. Н. Караулов, И. Р. Гольперин и др.
Речевые поведение на основе фразеологических единиц (паремий, клишированных выражений) исследовали следующие ученые: на базе русских фразеологизмов (паремий): В. В. Пикалова, Р. К. Зюльдубаева, М. В. Шаманова, Хусейн
М. Тума, М. Е. Дубова, Н. Г. Брагина, А. В. Данич и др.; на базе белорусских
фразеологизмов (клишированных выражений, паремий): О. Ковш, Л. А. Юдина и
др.; на базе других языков: Р. А. Латыпова, М. К. Атрына и др.
Несмотря на значительную разработанность сферы речи в фразеологических,
паремиологических и клишированных выражениях разных языков, в том числе и
белорусского, проблема многоаспектного исследования речевого поведения с точки
зрения роли коммуникантов (особенно роли третьего лица в речевом акте) остаётся
нерешенной. В данном исследовании осуществляется попытка всестороннего
изучения и описания микросистемы третьего лица на базе фразеологического
состава современного белорусского языка.
Теоретическая значимость и актуальность исследования заключается в том, что
фразеологические единицы белорусского языка со значением речевого поведения
и роли третьего лица в ситуации общения рассматриваются в рамках лингвокультурологии и прагмалингвистики, что позволяет говорить об антропоцентризме
языка и расширить теоретические сведения по фразеологическому фонду белорусского языка.
Данное исследование было проведено в рамках Лингвокультурологической
научной школы доктора филологических наук, профессора В.А. Масловой на базе
УО «Витебский государственный университет имени П. Н. Машерова».
Так как фразеологические единицы, имея эмоционально-экспрессивную природу, используются чаще для оценки неадекватного, «нецелесообразного» речевого
поведения человека, для нас важную роль будут играть группы фразеологизмов,
имеющих наибольшее и наименьшие количество закрепления в белорусском языке,
согласно логике нашего исследования – соответственно отрицательный опыт в
речевой сфере и норма речевого поведения третьего лица.
Объект исследования – 60 фразеологических единиц белорусского языка со
значением речевого поведения и роли третьего лица, полученные путем сплошной
выборки из 14 фразеологических и фразеолого-паремиологических источников, что
составило 5,4% от общего количества белорусских фразеологизмов (1064 единицы)
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сферы речевого поведения, что даёт нам право говорить о косвенной речи третьего
лица как одного из субъектов коммуникации.
Цель данного исследования — выявить особенности речевого поведения и
роль третьего лица в ситуации общения на материале языковых единиц фразеологического уровня белорусского языка.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
- выявить количественное закрепление третьего лица как субъекта и объекта
речевого поведения в белорусской фразеологии;
- провести лингвокультурологический и прагмалингвистический анализ данной фразеологической микросистемы белорусского языка;
- реконструировать речевой идеал третьего лица на основе белорусской фразеологии.
Основными методами анализа фразеологизмов выступили: метод сплошной
выборки, компонентный анализ семантики фразеологических единиц, элементы
статистического и лингвокультурологического анализа, а также частично контекстный и функциональный анализ.
Схема коммуникативной ситуации, разработанная Р. Якобсоном [4, с.594],
была дополнена Ю. В. Кназоровым, который к двум субъектам речевого акта
(адресанта и адресата) добавил третьего – перехватчика, по сути, считает исследователь, «того, кто молчит». Присутствие третьего человека всегда влияет на ход
общения, по этой причине его необходимо, на наш взгляд, включать в коммуникативную ситуацию.
Третье лицо (косвенный слушатель) как субъект коммуникации рассматривает
Н. И. Формановская в работе «Речевой этикет и культура общения». Этикетные
правила речевого поведения требуют от третьего лица демонстрации незаинтересованности в чужом разговоре, так как подслушивание считается «позорным
делом для воспитанного человека» [5, с. 25]. Однако, подчеркивает исследователь,
не существуют раз и навсегда принятые в обществе предписания для третьего лица.
В своей другой работе [6, с.155] она добавляет, что кроме говорящего (адресанта) и
слушателя (адресата) в коммуникации партнеры также выполняют роли косвенного
(вторичного) адресата как активного участника общения и наблюдателя как
пассивного участника общения.
В социологии, отмечает Н. И. Формановская, выделяют так называемые
«авансцену» и «кулисы», когда люди регулируют своё речевое поведение в зависимости от того, находятся они одни (за «кулисами») либо на них смотрят и слышат
другие люди ( на «авансцене»).
Косвенный (вторичный) адресат определяется Н. И. Формановской как участник общения, к которому непосредственно не обращаются, но для которого
создают дискурс / текст (например, телевизионное интервью, радиобеседа и др. или
бытовые отношения, когда родители говорят между собой с учетом того, что их
слышат дети) [6, с. 176].
В данном случае третье лицо выступает как активный участник общения.
Позицию наблюдателя исследователь также считает важной и характеризует
его как пассивного слушателя, который не участвует в коммуникативном процессе.
Одновременно он как пассивный слушатель чужой речи может принимать разнообразные решения в зависимости от того, что было им услышано [6, с. 177].
Позицию слушателя, когда адресант обращается не только непосредственно к
адресату, но и воздействует на присутствующего (третье лицо), Г. Г. Почепцов, [7,
с. 452]. как и Н. И. Формановская, называет позицией «косвенного адресата». Так,
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например, ритуальные ситуации (венчание, вручение наград) и ситуации церемонии
(принятие присяги и др.) обязательно требуют присутствие третьего лица.
Для нас роли косвенного (вторичного) адресата и наблюдателя, согласно фактическому материалу исследования, объединяются в единую позицию третьего лица.
М. А. Яколцевич при рассмотрении понятия коммуникативного пространства
собеседников выделяет влияние третьего лица, в связи с чем предлагает: учитывать
присутствие третьего лица во время общения в общем; уметь в нужный момент
перенести разговор во времени и пространстве (пути нейтрализации третьего лица);
правильно выбирать тему обсуждения в присутствии третьего лица; правильно
выбирать языковые средства, избегать грубости в присутствии третьего лица [8,
с 23 ].
Определение роли третьего лица в речевом поведении белорусов по сравнению с русскими описывает в своем исследовании Т. А. Пивоварчик [9, с 4]:
«Можно предположить, что в белорусском традиционном речевом общении фактор
третьих лиц играл и продолжает играть большую роль, чем в русском речевом
поведении, это позволяет высказать предположение о большей регламентированности и ритуализации речевого поведения белорусов. Белорусская культура, во
всяком случае в своем этикетном проявлении, развивалась как «мы – культура».
Роль общественного контроля оказывалась более значимой, чем внутренние
императивы (например, совесть)».
Так, специфика мышления белорусского народа в отношении третьего лица
также заключается в постоянном присутствии определенного «цензора» норм
речевого и неречевого поведения, в качестве которого, чаще всего, выступают
представители власти: «белорусы отличаются чрезмерной зависимостью от воли и
мыслей вышестоящих, официальных авторитетов» [10, с. 104].
В любом случае третье лицо очень часто оказывает влияние на результаты
общения, поэтому игнорирование его роли при рассмотрении главных субъектов
коммуникации считается нами нецелесообразным.
В белорусской фразеологии закрепилась классификация роли третьего лица
по признаку релевантности / нерелевантности во время общения, а также третье
лицо как объект коммуникации.
1. Фразеологизмы со значением релевантности третьего лица во время
общения.
А. Говорить в присутствии третьего лица прямо и открыто. Присутствие
третьего лица в речевом акте в белорусском фразеологии закрепили такие языковые
единицы, как у вочы (казаць, гаварыць); у твар (гаварыць), адкрытым тэкстам,
без задняй думкі (казаць), ва ўпор (у 2 зн.), вочы ў вочы (у 1 зн.), называць рэчы
сваімі імёнамі, на ўвесь (поўны) голас (у 1 зн.), у (на) адкрытую (гаварыць), у лоб
(у 2 зн.) в значении «в присутствии кого-нибудь прямо и открыто». В этих
единицах подчеркивается, что третье лицо не вызывает у собеседников чувство
смущения при осуществлении ими коммуникации.
Б. Высказывание под влиянием третьего лица. Высказывание может происходить не только исходя из явных или скрытых намерений говорящего, но и под
влиянием третьего лица. Этот «тип высказываний» отразился в белорусской
фразеологии: ад імя, з голасу, з чужых слоў (гаварыць, расказваць), па словах (у
1 зн.), са свае галавы, спяваць (пець) з чужога голасу (у 1 зн.), трапляць (патрапляць) у тон с общим значением «говорить, выступать в соответствии с чьейлибо мыслью, взглядом».
Первоначально фразеологизмы спяваць з чужога голасу, з чужых слоў (гаварыць), по мнению В. М. Телия [11, с. 213], содержат метафору со значением
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подражания пения/голоса в среде певцов. В славянской мифологии смена голоса
маркировала смену определённого состояния или статуса (например, изменение
голоса певцов-колядовщиков), способность получить другой голос считалось также
чертой оборотней, нечистой силы, в связи с чем мы можем предположить, что такое
речевое поведение осуждалось со стороны языкового коллектива.
В. Третье лицо кроме того, может стать источником достоверной информации, что закрепили такие фразеологизмы, як з вуснаў, з другіх (трэціх) вуснаў (чуць,
слухаць, даведацца), з першых вуснаў (чуць, даведацца), у вуснах с общим значением
«узнать что-нибудь от третьего лица». Интересно отметить, что здесь подчеркивается «местонахождение» информации (рот человека), а не пути ее получения.
Г. Необходимость присутствия третьего лица и наблюдателя. В белорусской
фразеологии закреплены также случаи, когда коммуникация происходит не только
в присутствии третьего лица, но еще и в присутствии других наблюдателей. Так,
фразеологические единицы на людзях, у міру в значении «бывать, вести себя в
компании с другими, среди людей» отражают тип речевого поведения, когда
коммуниканту необходимо как минимум несколько собеседников для осуществления своего коммуникативного намерения.
Фразеологизмы забіць трывогу, раскрываць дужкі со значением «обращение
всеобщего внимания» моделируют ситуацию, когда адресанту необходима речевая
реакция (и часто конкретные поступки) не только адресата, но и других коммуникантов. Фразеологическая единица забіць трывогу достоверно связана, считает
И.Я. Лепешев, с практикой оповещать об опасности при помощи колоколов, что
было распространено на Беларуси до второй половины ХХ в.
2. Фразеологизмы со значением нерэлевантности третьего лица в ситуации общения.
А. Отсутствие третьего лица во время общения, как уже отмечалось, в
некоторых речевых ситуациях является нормой речевого поведения (интимные,
дружеские отношения между собеседниками). Это проявляется уже при анализе
компонентного состава фразеологизмов на чатыры вокі (гаварыць, сустракацца),
сам-насам (у 1 зн.), адзін на адзін (в 1 зн.)).
Б. Присутствие третьего лица. К этой группе фразеологизмов мы отнесли
единицы со значением «говорить шепотом, под секретом»: з вуха на вуха (гаварыць,
перадаваць) (у 1 зн.), з вуха ў вуха (гаварыць, перадаваць, распаўсюджваць), на вуха
(гаварыць, сказаць, шаптаць).
Лексема «ухо», которая присутствует в каждом из этих фразеологизмов, четко
указывает на способ передачи высказывания (шёпотом): адресант должен находиться как можно ближе к адресату, не нарушая соответствующей личной дистанции, и говорить прямо в (на) ухо. Здесь явно подчеркивается наличие третьего лица
во время общения, которое не позволяет коммуникантам говорить обычным
образом.
Б. Очень нежелательной является ситуация, когда третье лицо нетактично
вмешивается в диалог людей, что подтверждает эмоциональный оттенок неодобрительности следующих языковых единиц: утыкацца са сваім языком, утыкаць
(уткнуць) язык.
В данных случаях язык рассматривается образно – приравнивается к твердому
предмету, с которым можно осуществить определенные действия (например, воткнуть).
Г. Присутствие третьего лица может заставить собеседников сменить место
разговора, что зафиксировалось в фразеологизмах на адно слова (на два словы), на
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адну мінуту (у 2 зн.), на пару слоў, на паўслова в значении «вызывать для очень
короткого разговора».
Фразеологическая единица пры зачыненых дзвярах указывает на внешние
факторы при осуществлении речи. Закрытые двери предусматривают, что присутствие третьего лица не только вынуждает коммуникантов выйти в другую комнату,
но и закрыть дверь для полного сохранения содержания разговора.
«Кулисы» в социологии, о которых говорилось ранее, имеют непосредственное закрепление в белорусском фразеологизме за кулісамі (в 2 зн.), когда
коммуниканты регулируют свое местонахождение в зависимости от присутствия /
отсутствия наблюдателей (третьего лица).
Д. Третье лицо может выступать в качестве основного провокатора ссоры.
Так, фразеологические единицы белорусского языка со значением «поссорить когото» подчеркивают влияние третьего лица на отношения между адресантом и
адресатом: кідаць агонь у хату, кінуць костку (косць), падкінуць (укінуць) агню ў
хату, падліванне масла ў агонь (у 1 зн.), падліваць смалы ў агонь, укінуць ката ў
хату, хахлы вязаць (звязваць).
Образ фразеологизма кідаць агонь у хату, вероятно идёт, как считает И.
Крюк, к представлениям белорусов об амбивалентности огня: огонь в доме может
согреть и накормить («свой», «справедливый» огонь), но может и стать причиной
пожара, несчастья («чёртов» огонь). В данном фразеологизме спровоцированная
третьим лицом ссора приравнивается к уничтожению семьи вербально, такие
действия третьего лица отождествляли его с нечистой силой и, естественно,
осуждались [12, с.18].
Фразеологизмы падліванне масла ў агонь (у 1 зн.), падліваць смалы ў агонь в
своем составе имеют лексемы «масло» и «смала», которые в данных единицах
метафорически уподобляются словам; единение масла, смолы и огня вызывает
резкую, бурную реакцию, подобно реакции в процессе общения между двумя
лицами, если третье лицо вносит разлад. С компанентом смола также связано
отдельное белорусское поверье: в некоторых районах ад представлялся озером
кипящей смолы (отсюда второе название ада - «смола», что встречается на востоке
Полесья), которое душа человека обязательно должна пересечь по дороге на «тот
свет» [11, с.11]. Слова в данных единицах отождествляются с жидкостью, которую
можно лить.
Фразеологизм бросіць (кінуць) костку (косць) проецирует ситуацию, которую
описывает И. Я. Горбачевич [13, с. 194], связывая этимологию этого фразеологизма
с басней И. А. Крылова «Собачья дружба», когда две собаки, поклявшись друг
другу в дружбе, поссорились из-за кости. Метафорическое отождествление
поведения животных поведению людей, вызывает отрицательное отношение со
стороны общества, так как обнаруживает в человеке «нечеловеческое начало» (О.
В.Данич).
Интерес вызывает фразеологизм укінуць ката ў хату с эмоциональным
маркером неодобрительности (по народным белорусским приметам, в новый дом
надо сначала пустить кота (кошку)), поэтому можно предположить, что такое
действие со стороны конкретного коммуниканта нежелательно. Образно слово в
данном случае приравнивается к животному, которое без разрешения хозяев
нарушило границы личного пространства.
Е. Одновременно белорусская фразеология зафиксировала случай, когда
третье лицо успокаивает ссорящихся людей: браць (узяць) на кант, что
характеризует третье лицо как активного участника коммуникации.
3. Фразеологизмы со значением третьего лица как объекта речи
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А. Кроме роли субъекта коммуникации, в белорусском фразеологии мы
выделили фразеологизмы, когда третье лицо выступает как объект разговора:
папасці (трапіць) на зуб со значением «кто-то стал объектом внимания, критики,
травли»; ківаць на Пятра в значении «сваливать вину на другого»; закідваць слова
со значением «просить за кого-то».
Фразеологизмы папасці (трапіць) на зуб этимологически, возможно, связан с
культовым древним обычаем поедания человека себе подобными.
Значительное количество в белорусской фразеологии составляют языковые
единицы с обобщенным значением «делать третье лицо объектом беседы»: браць на
язык, за вочы (у 1 зн.), з языка не спускаць, камяні кідаюцца, на адрас (у адрас), на
рахунак, падымаць на (язык) языкі.
Часть этих фразеологизмов указывает на то, что третье лицо либо осуждают
(браць на язык, з языка не спускаць, камяні кідаюцца ), либо с него насмехаются
(падымаць на (язык) языкі ).
Образ фразеологизмов злыя языкi, папасці пад гарачы язык, берёт начало, на
наш взгляд, с древней мифологической формы восприятия мира – противопоставления добра/зла как полярных моральных установок человека. В данных случаях
язык становится символом субъекта речи (приём синекдохи), осуществляющего
речевой акт с негативной интонацией.
Фразеологизм памінаць добрым словам указывает на то, что третье лицо
вызывает положительные воспоминания. Так, согласно белорусской христианской
этике, об умерших людях следует вспоминать только положительно [14, с. 34].
Б. Одновременно во фразеологии белорусского языка закреплены фразеологизмы с противоположным значением «третье лицо не является объектом беседы»
і куры не шэпчуць, і певень не пяе.
Образная основа фразеологизма i куры не шэпчуць (не пяюць, не кудахчуць)
соотносится с белорусскими представлениями о кудахтании курей, которое имело
сокральное значение. В белорусской мифопоэтической традиции курица считалась
предсказательницей – её пение пророчило беду, даже смерть [12, с.27]. Проекция
ситуации на межличностные отношения людей, даёт нам возможность предположить, что нормативным считалось не обсуждение третьего лица в его отсутствие
в белорусской культуре общения.
Фразеологизм і певень не пяе соотносится с представлениями белорусов о том,
что петух, как и солнце, своим пением «отсчитывает время» на границе дня и ночи,
вещает и встречает рассвет. Кроме того, считалось, что пение петуха выступает
средством распугивания нечистой силы, является своеобразным сигналом конца её
«жизнедеятельности» [12, с. 27]. Внутренняя коннотация этого фразеологизма также
даёт нам право говорить о чёткой нормативности моральных установок белорусского народа в речевой культуре, о запрете обсуждения человека в его отсутствие.
К этой группе мы, кроме указанных, отнесли фразеологизм ні слуху ні духу (ні
слыху ні дыху) со значением «никаких сведений нет о кого-нибудь». Как отмечает
И.Я. Горбачевич [13, с. 273-274], компонент «дых» употребляется в данной единице
со значением «запах» человека. Это может подчеркивать тот факт, что вероятность
возникновения взаимной симпатии при общении между коммуникантами связано с
проявлением биологических качеств каждого человека, его собственного запаха,
который может быть приятным / неприятным для собеседника.
Таким образом, рассматривая данную микросистему белорусской фразеологии, мы можем сделать следующие выводы:
1) речевое поведение и роль третьего лица нашли довольно широкое
закрепление в белорусской фразеологии, позволив нам распределить языковой
материал по признаку релевантности/нерелевантности третьего лица в ситуации
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общения, третье лицо как объект коммуникации с более полной классификацией
внутри каждой группы.
2) учитывая количественные показатели (отрицательный опыт даётся более
полно), мы попытаемся вывести наиболее желательный образ третьего лица в
белорусской фразеологии.
Итак, присутствие третьего лица во время общения препятствует коммуникантам говорить прямо и открыто; нежелательность осуществления речевого акта под
воздействием третьего лица; третье лицо не должно вступать в качестве провакатора деконструктивного диалога (ссоры) коммуникантов; неприемлемо делать третье
лицо объектом разговора других коммуникантов в его отсутствие; если в разговоре
все же упоминается третье лицо, о нём можно говорить только положительно.
Как видим, речевое поведение и роль третьего лица в ситуации общения в
белорусской культуре речи в значительной степени регламентированы, что отражается не только на поведении самого третьего лица, но и на отношении к нему со
стороны других участников коммуникации. Особенность речевой культуры белорусского народа в данном случае проявляется не в наличии данных норм и установок речевого поведения третьего лица (они довольно типизированы), а широком
спектре и особенностях закрепления этих правил именно в белорусской фразеологии.
РЕЗЮМЕ
Статтю присвячено вивченню особливостей мовленнєвої поведінки і ролі
третьої особи в ситуації спілкування на матеріалі фразеологічних одиниць білоруської мови. Запропоновано класифікацію фразеологізмів зі значенням сфери
третьої особи за ознакою релевантність/нерелевантність третьої особи у ситуації
спілкування та третя особа як об’єкт комунікації з одночасним розглядом найбільш
яскравих фразеологічних одиниць у категоріях лінгвокультурології.
Ключові слова: білоруська фразеологія, мовленнєва поведінка, третя особа,
релевантність/нерелевантність третьої особи у ситуації спілкування, третя
особа як об’єкт мовлення.
SUMMARY
The article is devoted to the stadying the pecularities of the speaking behavior in the
form of the third person in the communication based on the material of the phraseological
units of the Belorussian language. The offered the classification of phraseologisms with
the meaning of relevance/non- relevance of the third person in the speaking behavior and
the third person as a communicative object with the simultaneous regarding the most
distinguishing units in the linguaculturalogical categories.
Key words: Belorussian phraseology, speaking behavior, the third person,
relevance/non- relevance of the third person in the speaking behavior, the third person as
a communicative object.
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ИНТЕР-ВСТАВКИ – СРЕДСТВО ВНУТРИТЕКСТОВОГО
АВТОРСКОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ
Н. И. Иванова
Донбасский государственный педагогический университет
Реферат. В статье рассматриваются особенности интер-вставок (вставных
конструкций не в рамках предложения, а занимающих позицию между предложениями). Интер-вставки не только обеспечивают когезию (связность) текста,
но и представляют своеобразный текст в тексте. Поправки, уточнения, пояснения – все комментарии автора во вставках (статья построена на материале
произведений Ф. Достоевского), увеличивают смысловой объём, расширяют
информативный спектр и обращают внимание на эмоционально-чувственный мир
персонажей. Интер-вставки - особый вид синтаксической связи предложений в
тексте. Соединяя части высказывания «до» и «после» себя, логически их связывая,
вставки приводят в структурное и семантическое равновесие все элементы
текста, за счёт чего и достигается его цельность.
Ключевые слова: интер-вставка, когезия текста, линии повествования,
сложное синтаксическое целое, широкая смысловая амплитуда, фрагмент мысли.
Художнику нечего сказать о процессе
своего творчества – он весь в созданном
продукте, и ему остаётся только указать
нам на своё произведение.
М. Бахтин
Изучение вставных конструкций в последнее время довольно активно. Если в
60-х годах прошлого века ставился вопрос о необходимости исследования вводных
и вставных элементов как разных синтаксических образований (работы Г. Н. Акимовой, А. И. Аникина, А. Г. Руднева и др.), то в современной лингвистике актуальны
совсем другие проблемы: механизмы введения вставок в предложение, принципы
их функционирования, их роль в семантической структуре предложения, функциональные типы вставок и т. д. (работы Е. А. Поспеловой, И. А. Старовойтовой,
М. Н. Кулаковского, О. В. Меркушевой, С. В. Гусаренко и др.).
Диапазон исследования вставок широк, и тем не менее, одно вставное образование ещё не привлекло к себе внимания. А оно достойно серьёзного изучения.
Речь идёт о вставных конструкциях, включающихся в состав более протяжённого синтаксического единства, чем предложение, т. е. в сложное синтаксическое
целое (далее – ССЦ). Такие вставки находятся между предложениями, а не внутри
базового предложения. Занимая это положение, такие конструкции могли бы и
называться соответственно: межпредложенческие вставки. Это обозначение вменяемо, понятно, но явно неудобно даже в качестве рабочего термина. Учитывая то,
что любой термин в силу своей условности – инструмент временный, не абсолютный (не подошёл – можно заменить другим), в данной работе подобные конструкции будут называться интер-вставки. Цель данного сочинения: рассмотреть
интер-вставки как элемент авторского включения в повествование, комментирующий
некоторые ситуации, и определить их место в структуре текста. В работе будут
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цитироваться отрывки из произведений Ф. Достоевского, названия которых полностью указаны в списке сокращений.
Особенности интер-вставок позволяют говорить об их совершенно уникальном месте и роли в тексте.
Интер-вставки – мини-рассказ в ССЦ. Их уже невозможно переформатировать, чтобы они стали частью базового предложения (как это возможно с другими
вставками, вводимыми в некое предложение), потому как базового предложения
нет, есть только «базовый» контекст. Если в других случаях стоит лишь убрать
скобки, – и вставки становятся вполне «легитимными» частями предложения
(обособленными оборотами, частью сложного предложения), то интер-вставки
структурно абсолютно самостоятельны. И они приобретают любую структурную
форму, никаких ограничений здесь нет. Структурная модель интер-вставок бывает
непредсказуемой: здесь и прямая речь, и несколько предложений, и предложения с
разными синтаксическими осложнениями, и др. К примеру, интер-вставка, представленная несколькими предложениями: автор описывает Тоцкого: «С необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности,
тихим, любезным голосом начал Афанасий Иванович один из своих «милых
рассказов». (Кстати сказать, человек он был собою видный, осанистый, росту
высокого, немного лыс, немного с проседью и довольно тучный, с мягкими,
румяными и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался
широко и изящно и носил удивительное бельё. На его пухлые, белые руки
хотелось заглядеться. На указательном пальце правой руки был дорогой
бриллиантовый перстень.)» (И.). В торопливом объяснении князя Мышкина с
«обществом» вставка во вставке: «Павлищев мой благодетель и друг моего отца.
(Ах, зачем вы такую неправду написали, господин Келлер, в вашей статье про
моего отца? Никакой растраты ротной суммы и никаких обид подчинённым
не былол, – в этом я положительно убеждён, – и как у вас рука поднялась
такую клевету написать?) А то, что вы написали про Павлищева, то уж
совершенно невыносимо…» (И.). Пример вставки в форме прямой речи (в эпизоде
провокационной беседы князя Щ. с Мышкиным о Настасье Филипповне): «Теперь
же становилось ясно: князь Щ., конечно, толковал событие ошибочно <…>
(«Впрочем, он, может быть, и совершенно верно про себя понимает, - подумал
князь, - а только не хочет высказаться и потому нарочно толкует ошибочно».)
Яснее всего было то, что к нему теперь заходили в надежде каких-нибудь
разъяснений» (И.).
Здесь интер-вставки, выбиваясь из общего фона повествования, демонстрируют даже некоторую отчуждённость от основной семантической линии ССЦ.
Выделяется несколько типов интер-вставок: одни вставки – краткие, мелкие
попутные комментарии, замечания локального характера (замечания к событию
«здесь» и «сейчас»), другие – расширенные, обстоятельные, структурно сложные
рассуждения и пояснения не только к ситуации «сейчас», но и ретроспективные и
проспекционные. Между ними – бóльшая часть интер-вставок не такого структурно
кардинального характера, структурно более спокойных, но не менее значимых
содержательно и эмоционально.
При сопоставлении семантики интер-вставок с внутрипредложенческими
вставками нельзя сделать вывод о количественном превосходстве какой-либо одной
группы вставок. Интер-вставки имеют такую же широкую смысловую амплитуду,
как и «обычные» вставки: ведь и информация не может быть ограниченной.
Тематических границ у них нет. (Демонстрация каждого положения конкретными
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примерами может быть достаточно затянутой, поэтому будем ограничиваться
несколькими.)
Интер-вставки выделяются своей свободой даже тогда, когда они дополняют
сказанное. Например, во вставке – рассказ о многих событиях, поместившийся в
нескольких словах: мать Гани: «Нина Александровна вошла очень испуганная. (Она
сильно переменилась в эти полгода, похудела; выдав замуж дочь и переехав к
ней жить, она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей.)»
(И.); авторские попутные замечания: «Но слишком, слишком много собралось в это
утро и других неразрешимых обстоятельств <…> так что князь был очень
грустен. <…> Коли целый день не было: он спозаранку отправился в Петербург.
(Лебедев тоже уехал чем свет по каким-то своим делишкам.) Но князь ждал с
нетерпением посещения Гаврилы Ардалионовича <…>
Теперь, чуть только вошёл Ганя, князю тотчас же показалось, что Ганя в
высшей степени убеждён, что в эту самую минуту настала пора разбить между
ними лёд на всех пунктах. (Гаврила Ардалионович, однако же, торопился; его
ждала у Лебедева сестра; оба они спешили по какому-то делу.)» (И.).
Практически каждая интер-вставка может быть оформлена в виде самостоятельного предложения или даже целой части текста: о Варваре Петровне, оставшейся вдовой: «Правда, не могла она горевать очень много, ибо в последние четыре
года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и производила ему пенсион. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтораста
душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а всё богатство и Скворешники
принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого
откупщика.) Тем не менее она была потрясена неожиданностью известия и
удалилась в полное уединение» (Б.). «Нелли просилась хоть в горничные, хоть в
кухарки, говорила, что будет пол мести и научится бельё стирать. (На этом
мытье белья она основывала какие-то особенные надежды и почему-то считала это самым сильным прельщением, чтоб её взяли.) Мнение Александры
Семёновны было оставить её у себя до разъяснения дела» (УО).
Свойства таких интер-вставок дают основания рассматривать их как относительно самостоятельную коммуникативную единицу в составе текста. В отличие от
внутрипредложенческих вставок свою денотативную отнесённость они показывают
не к одному предложению, а к более крупному синтаксическому образованию –
сложному синтаксическому целому. Это их положение диктует иной вектор анализа
вставок: не «изнутри» (со стороны включающего предложения), а «снаружи» (со
стороны синтаксической единицы более высокого уровня, чем предложение, ССЦ).
Интер-вставки при высокой степени своей автосемантичности всё же абсолютно самостоятельными быть не могут: ведь они всегда внутри, между тем-то и
тем-то, т. е. всегда есть конструкция, внешняя по отношению к ней, обрамляющая
её, являющаяся неким сдерживающим фактором для возможных попыток вставки
стать абсолютно свободной. Структурный, да и семантический, суверенитет
вставки невозможен; она очень громко заявляет о своей «особости», стремится к
свободе, но всё-таки остаётся сателлитом.
При этом интер-вставки обладают такой смысловой силой и такой структурой, что позволяет им удовлетворить особые коммуникативные амбициии. Они
более независимы от контекста по сравнению с предложениями в синтагматической
цепи повествования, где каждое следующее развивает мысль предшествующего.
Интер-вставки не звено одной цепи, а такая конструкция, которая может создать
свою повествовательную цепь.
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Так, некоторые вставки в прямом смысле выводят высказывание за пределы
данной тематики общения героев: в них отражён непосредственный контакт с
действительностью (с внесловесной ситуацией). Это вставки авторского комментирования, от которых не следует ожидать глубины мысли или тонких намёков на
движение души; в смысловом отношении они ни к каким «открытиям» в познании
мира героев не приведут, они только демонстрируют «мелкие» поведенческие
факты. Но в указании на эти факты прочитывается манера поведения героя, те
детали, на которые сам человек и внимание-то не обращает, потому что их не
контролирует. А они – внешнее проявление какой-то внутренней реакции на
происходящее. Вот вставки за вставками: генерал в панике: «Если она проиграет
значительную сумму или даже, пожалуй, всё состояние (о боже!), что тогда
будет с ними, с моими детьми! (генерал оглянулся на Де-Грие) – со мною! (Он
поглядел на mademoiselle Blanche, с презрением от него отвернувшуюся.) Алексей Иванович, спасите нас!» (Иг); «Что-то как бы вздрагивало в голосе Полины.
- Он думал, что я ищу… что я буду настаивать… (Она остановилась и, не
договорив, закусила губу и замолчала.) Я нарочно удвоила к нему моё презрение…»
(Иг.).
Иван Петрович объясняет любовь Наташи к князю: «- Этого нельзя объяснить, Катерина Фёдоровна; трудно представить, за что и как можно полюбить.
Да, он ребёнок. Но знаете ли, как можно полюбить ребёнка? (Сердце моё
размягчилось, глядя на неё и на её глазки, пристально, с глубоким, серьёзным и
нетерпеливым вниманием устремлённые на меня.) И чем больше Наташа сама
не похожа на ребёнка, – продолжал я, – чем серьёзнее она, тем скорее она могла
полюбить его» (УО).
Наиболее частотны интер-вставки «мелкого» авторского комментирования.
В них – детали, штрихи к поведению персонажей: жесты, взгляды, движения, тон
голоса, манера ведения разговора. Эти замечания на первый взгляд кажутся
незначительными и не столь важными, как другие.
Если убрать скобки, эта структурная часть станет ничем не примечательным,
рядовым текстовым компонентом, который, слившись с такими же ровными синтаксическими образованиями, станет и эмоционально нейтральной. Предположения
о том, что будет, «если убрать скобки», имеют исключительно теоретический
характер. Они потому и выводятся в структурно изолированную позицию, что,
несмотря на свою содержательную приглушённость, по мнению автора, должны на
себя обратить внимание читателя: «Довольно мы её мучили! (Катерина Ивановна
указала на Соню.) Полечка, сколько собрали? Ну чего этот болван смеётся?»
(ПиН); Лужин: «Я же удалюсь, чтобы не мешать дальнейшей приятности родственного свидания и сообщению секретов. (Он встал со стула и взял шляпу.)»
(ПиН); несобственно-прямая речь князя Мышкина: «Но… неужели Рогожин до сих
пор не заметил в ней безумия? Гм…Рогожин видит во всём другие причины,
страстные причины! И какая безумная ревность! Что он хотел сказать давешним
предположением своим? (Князь вдруг покраснел, и что-то как будто дрогнуло в
его сердце.)» (И.); в гостях у Варвары Петровны её подруга Прасковья Ивановна
«…задирчиво махнула рукой подносившему ей кофей слуге. (От кофею, впрочем, и
другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович
взял было, но отставил чашку на стол. Марье Тимофеевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно
отказалась, видимо, довольная за это собой.) Варвара Петровна криво улыбнулась» (Б.).
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«Много гримас, случайных личин, фальшивых жестов, неожиданных поступков обнаружит герой в зависимости от тех случайных эмоционально-волевых
реакций, душевных капризов автора, через хаос которых ему приходится прорабатываться к истинной ценностной установке своей, пока наконец лик его не
сложится в устойчивое, необходимое целое. Сколько покровов нужно снять с лица,
по-видимому, хорошо знакомого человека, <…> чтобы увидеть истинным и целым
лик его», - замечает М. Бахтин и далее развивает мысль о том, что автор не только
видит и знает, что видит и знает каждый герой в отдельности и все герои вместе,
«но и больше их, причём он видит и знает нечто такое, что им принципиально
недоступно, и в этом всегда определённом и устойчивом избытке видения и знания
автора по отношению к каждому герою и находятся все моменты завершения
целого – как героев, так и совместного события их жизни, то есть целого
произведения» [1, с. 10, 16].
Аглая нервно рассказывает князю Мышкину о Настасье Филипповне: «…
После этого она бежала с Рогожиным; потом вы жили с ней в деревне какой-то
или в городе, и она от вас ушла к кому-то. (Аглая ужасно покраснела.) Потом она
опять воротилась к Рогожину» (И.). Лебедев нервничает в разговоре с князем: « Видите, князь, – весь даже затрясся Лебедевд, – это важно, это слишком важно
теперь, то есть не насчёт господина Фердыщенка, а насчёт того, как к вам
дошло это известие. (Говоря это, Лебедев бегал вслед за князем взад и вперёд,
стараясь ступать с ним в ногу.)…» (И.); разговор Ивана Фёдоровича с супругой:
«… вечером, наедине с супругой и принуждённый опять говорить, вдруг и как бы с
особенною бодростью выразил несколько неожиданных мыслей: «Ведь, в сущности, что ж?..» (Умолчание.) «Конечно, всё это очень странно, если только правда,
и что он не спорит, но…» (Опять умолчание.) «А с другой стороны, если глядеть
на вещи прямо, то князь ведь, ей-богу, чудеснейший парень, и…и, и <…> У него
есть…и…и…и…». (Продолжительное умолчание и решительная осечка.)» (И.);
Грушенька: «Вы не видали этого, Иван Фёдорович, он видел. Что он подумал обо
мне вчера – не знаю, знаю только одно, что, повторись то же самое сегодня,
сейчас, и я высказала бы такие же чувства, какие вчера, – такие же чувства,
такие же слова и такие же движения. Вы помните мои движения, Алексеё
Фёдорович, вы сами удержали меня в одном из них… (Говоря это, она покраснела,
и глаза её засверкали.) Объявляю вам, Алексей Фёдорович, что я не могу ни с чем
примириться» (БК.).
Эти описания, даже не описания, а мелкий штрих в описании, почти театрально-сценические ремарки, кажутся такими незначительными и мелкими на фоне
всегда нервно возбуждённых бесед персонажей. Но почему же они выводятся в
отдельное вставочное предложение? Может быть, чтобы не мешать повествованию,
мелкими деталями не нарушить высокий накал психологического напряжения, не
снизить этот градус душевного волнения. Убери скобки – и густой фон эмоционального возбуждения тут же исчезнет, тонкую психологическую игру разобьют
обывательски примитивные комментарии. А этого автор как раз допустить и не
желал. Волею писателя его герои обречены жить страстями. Это, конечно, всего
лишь предположение, но не такое уж и зыбкое. В союзники может быть приглашён
авторитетный стилист С. Моэм, так видевший манеру письма Достоевского:
«Какими манерами он настраивал читателя на особую, острую восприимчивость?
Он собирал героев вместе и заставлял их обсуждать что-нибудь до непонятливости
бредовое, а затем всё постепенно разъяснял. Нескончаемые разговоры вызывают
захватывающий интерес, который Достоевский остроумным приёмом ещё и подстёгивает: действующие лица произносят свои реплики с необъяснимым волнением.
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Поэтому самые обычные слова получают какую-то таинственную многозначительность, и, в конце концов, всё это так взвинчивает читателя, что он совершенно
готов к потрясению, когда случается нечто действительно серьёзное» [2, с. 239].
Указания на «мелкие» детали поведения персонажей позволяют читателю
полно увидеть (во всех возможных измерениях) мизансцену и обратить внимание
на нюансы внешнего рисунка, которые важны для понимания внутреннего мира.
Другая часть интер-вставок иного рода: они выполняют функцию информационного расширения. Дополнительная информация вносится автором и как ранее
запланированная, и как попутная, употребление которой связано с разного рода
ассоциациями, необходимостью в момент написания сделать оговорки, поправки:
перед выступлением Степана Трофимовича в клубе: «Он уселся в кресла, ещё среди
остававшегося беспорядка. В передних рядах его, видимо, встретили нерасположенные взгляды. (В клубе его в последнее время как-то перестали любить и
гораздо меньше прежнего уважали.) Впрочем, и то уж было хорошо, что не
шикали (Б.); долгий разговор с Blanche: «…Одним словом, я имел счастие решительно заслужить под конец полное благорасположение этой достойной девицы.
(Blanche, впрочем, была и в самом деле предобрейшая девушка, – в своём только
роде, разумеется; я её не так ценил сначала.) "Ты умный и добрый человек, –
говаривала она мне под конец"» (Иг.). Содержание таких ИВ чрезвычайно широкого
спектра: информация, подтверждающая или опровергающая содержание предыдущего высказывания, дополнение сказанного однородной информацией, информацией, имеющей характер противопоставления, сопоставления, сравнения, оговорки
и т. д.
На процессе над Дмитрием Карамазовым: «Именно в эту минуту вопросы
перешли к Фетюковичу. – Это было ещё не здесь, а в начале вашего знакомства? –
осторожно подходя, подхватил Фетюкович, вмиг запредчувствовав нечто благоприятное. (Замечу в скобках, что он, несмотря на то, что был вызван из
Петербурга отчасти и самою Катериною Ивановной, - всё-таки не знал ничего
об эпизоде о пяти тысячах, данных ей Митей ещё в том городе, и о «земном
поклоне». Она этого не сказала ему и скрыла! И это было удивительно. Можно
с уверенностию предположить, что она сама, до последней минуты, не знала:
расскажет она этот эпизод на суде или нет и ждала какого-то вдохновения.)
Нет, никогда я не могу забыть этих минут!» (БК.); Варя рассказывает брату Гане
новости: «Князь – жених формальный, дело решённое. Мне старшие сказали. Аглая
согласна; даже и скрывать перестали. (Ведь там всё такая таинственность
была до сих пор.) Свадьбу Аделаиды опять оттянут, чтобы вместе обе свадьбы
разом сделать…» (И.). Защитник Ракитину на процессе: «Но вот я о чём, главное,
желал бы у вас полюбопытствовать: вы только что заявили, что были весьма
близко знакомы с госпожой Светловой? (Nota bene. Фамилия Грушеньки оказалась «Светлова». Это я узнал в первый раз только в этот день, во время хода
процесса.)» (БК.).
Так вставки показывают себя необходимым элементом, обеспечивающим
когезию (связность) текста. Они – не просто одна из частей текста, а часть, которая,
скрепляя текст, работает на его смысловое единство.
Многие персонажи Достоевского, увлекаясь в разговоре и как будто то ли не
имея времени, то ли боясь сбиться с логики (одним им известной) мысли, вводят в
свои монологи реплики. Но эти реплики, несмотря на «вторичность» их появления
в тексте, являют собой, во-первых, смысловой стержень и, во-вторых, эмоционально выдвигаются на первый план. Здесь работает ещё один фактор, исключительно
психологического порядка. Человеку часто свойственно если не скрывать свои
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чувства и мысли, то хотя бы их не показывать явно, но в моменты особого
эмоционального напряжения невольные жесты, как известно, выдают его с головой.
И ведь именно эти, кажущиеся такими семантически невзрачными вставки раскрывают тайны. Достоевский здесь непревзойдённый мастер психологических провокаций.
Вставки появляются там и тогда, где и когда они бы не должны быть, в них –
то, что герой, возможно, и не думал (или не хотел) произносить. Это то скрываемое
от других, а иногда и от себя, что человек не решается, или стыдится, или боится
сказать; причины могут быть разные, главное, что это под «внутренним» запретом,
под контролем. Но то, что таится в подсознании, в моменты особого эмоционального напряжения выходит из-под контроля и, помимо воли говорящего, произносится,
даже не столько произносится, сколько выкрикивается из потаённых глубин.
Иногда версии решения какого-то вопроса, выдвигаемые исследователем и
являющиеся лишь предположением, подтверждаются как бы сами собой. Отрадно
ответы увидеть в самих исследуемых текстах. Так, Достоевский сам объясняет
внезапно появляющиеся вставки: в сцене встречи Аглаи с Настасьей Филипповной
накануне страшной развязки прямо говорится о мотивах поведения героини «<…>
Вы его, такого простого, не могли полюбить, и даже, может быть, про себя
презирали и смеялись над ним, могли полюбить только один свой позор и
беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь у вас
меньше позору или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее… (Аглая с
наслаждением выговаривала эти слишком уж поспешно выскакивавшие, но
давно уже приготовленные и обдуманные слова, тогда ещё обдуманные, когда и
во сне не представлялось теперешнего свидания; она ядовитым взглядом
следила за эффектом их на искажённом от волнения лице Настасьи Филипповны.)» (И.).
Автор прерывает ход повествования, как всегда, тонкими психологическими
наблюдениями, как будто вербализуя оттенки душевных состояний, которые и
самим персонажам не всегда понятны. Герои Достоевского, как обычно у него и
бывает, чрезвычайно чувствительны, с оголёнными нервами, показывают свою
невероятную способность понимать малейшие нюансы поведения и душевных
побуждений (как своих, так и других лиц), но не умеют это объяснить; а может
быть, их объяснение захлебнулось бы в многословии, бесконечных самоперебивах,
мелких пояснениях (как это, впрочем, часто и происходит), – и в итоге всё вышло
бы опять слишком запутанно и непонятно. И эту работу комментатора берёт на
себя автор: несколькими вставными замечаниями проясняет всё туманное и
невысказанное. Вставки помогают обуздать летящие лавиной слова, заставить их
собраться и сконцентрироваться. «После слов племянника Лебедева последовало
некоторое всеобщее движение и поднялся даже ропот, хотя во всём обществе все
видимо избегали вмешиваться в дело, кроме разве одного только Лебедева, бывшего точно в лихорадке. (Странное дело: Лебедев, очевидно стоявший за князя,
как будто ощущал теперь некоторое удовольствие фамильной гордости после
речи своего племянника; по крайней мере, с некоторым особенным видом
довольства оглядел всю публику.)» (И.). Сцена примирения князя с Аглаей: «Он
хотел даже выговорить, что он недостоин, чтоб у него просили прощения. <…>
Бесспорно, что для него составляло уже верх блаженства одно то, что он опять
будет беспрепятственно приходить к Аглае, что ему позволят с нею говорить, с
нею сидеть, с нею гулять, и, кто знает, может быть, этим одним он остался бы
доволен на всю свою жизнь! (Вот этого-то довольства, кажется, и боялась
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Лизавета Прокофьевна про себя; она угадывала его; многого она боялась про
себя, чего и выговорить не умела.)» (И.).
Такие вставки, вклиниваясь в высказывание, доминируют в нём, создают
текст в тексте. А. Вежбицкая, введя понятие «двутекст», заметила, что в нём в
результате авторского комментария написанное «высказывание о предмете может
быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании» [3, с. 404].
И даже мелкие авторские замечания, комментарии дают содержанию глубину,
а тексту – законченность: Иван Алёше: «Что ты мне давеча говорил про Лизу? –
начал опять Иван. (Он становился очень словоохотлив.) Мне нравится Лиза»
(БК.); несобственно-прямая речь князя Мышкина: «Но… неужели Рогожин до сих
пор не заметил в ней безумия? Гм…Рогожин видит во всём другие причины,
страстные причины! И какая безумная ревность! Что он хотел сказать давешним
предположением своим? (Князь вдруг покраснел, и что-то как будто дрогнуло в
его сердце.)» (И.).
В содержании текста интер-вставки не семантический довесок. Они являются
ключевым фрагментом, представляющим семантическое сгущение.
В предложениях со вставкой усматривается так называемый семантическая
двухъярусность: разные семантические линии, соединяясь в особом сочетании,
создают особый, уникальный текстовый рисунок. Такое свойство полифонизма
особенно ярко проявляется в интер-вставках. А когда вставка представляет иную
линию, чем линия основного повествования (например, включение авторского
комментария в монолог персонажа или вставные ремарки другого лица, даже
самоперебивы героя, не имеющие отношение к основной сюжетной линии), то
возникающее переплетение этих линий приводит к семантической осложнённости
высказывания.
В данной работе намечены аспекты изучения занимательного явления в
художественном тексте: интер-вставок. Материал исследования – произведения
Ф. Достоевского – задаёт пока больше вопросов, чем даёт ответы. И потому у
будущих изысканий есть перспектива.
Любой художественный текст конечен, замкнут, имеет границы. Комментарии к тексту – это незамкнутое, открытое пространство, объём которого тем
больше, чем больше оснований для интерпретаций даёт текст. Если художественные творения гениального мастера столь глубоки и интересны многим поколениям
исследователей, значит, дело не в количестве исследований, их может и должно
быть сколь угодно много, главное, чтобы каждое подчинялось только одной задаче:
бережно и адекватно, сведя к минимуму (а лучше совсем избежать) субъективность,
прочитать великое наследие.
РЕЗЮМЕ
Інтер-вставки показують себе необхідним елементом, який забезпечує когезію
тексту. У висловленнях з інтер-вставкою спостерігається семантична двух᾽ярусність: різні семантичні лінії, які з’єднуються в особливому поєднанні утворюють
унікальний текстовий малюнок. Включення інтер-вставок до тексту приводить до
семантичного ускладнення.
Ключові слова: інтер-вставка, когезія тексту, складне синтаксичне ціле, широка
змістовна амплітуда.
SUMMARY
Inter-parentheses reveal themselves as a necessary element providing text cohesion.
There is a semantic two-tier structure in the utterances with inter-parentheses: different
53

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

semantic lines connected into a particular combination create a unique text picture. The
insertion of parentheses into the text leads to a semantic complication.
Key words: inter-parenthesis, text cohesion, complex syntactic unity, wide semantic
amplitude.
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ВАРІАНТИ ЧОЛОВІЧИХ ІМЕН В ОФІЦІЙНОМУ ІМЕННИКУ
УКРАЇНЦІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОНЕЧЧИНИ:
СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Т. В. Буга
Реферат. У статті визначено склад варіантів чоловічих імен в офіційному
іменнику українців Центральної Донеччини в період з 1890 по 2010 рр., встановлено
співвідношення імен у церковно-канонічній, народній та розмовно-побутовій формі;
схарактеризовано основні типи варіантів; з’ясовано шляхи та причини проникнення їх до метричних книг і актових записів про народження дітей.
Ключові слова: чоловіче ім’я, варіант імені, гіпокористика, усічення, демінутив.
Явище варіантності у сфері власних назв, зокрема й особових імен, представлене ширше, ніж у сфері апелятивів, але воно ще мало вивчене в лінгвістичній
науці. У сучасній українській літературній мові його досліджують І. Ковалик,
Л. Белей, Т. Братушенко, Л. Кучеренко, П. Білоусенко; на матеріалі говірок різних
областей України – Л. Кракалія (Буковина), О. Карпенко, С. Брайченко (Одещина),
В. Познанська, Л. Кравченко (Донеччина), О. Малюк (Луганщина), С. Павелко
(Івано-Франківщина) та ін. Проте до цього часу в науковій літературі немає єдиного
погляду на поняття “варіант особового імені”, не створено чіткої класифікації
варіантів особових імен. На думку білоруських учених (М. Бірили, А. Устиновича),
“форми” імені переважно утворюються через морфологічні зміни, а “варіанти” – у
результаті мінімальних фонетичних відхилень у структурі самого імені [1, с. 7].
Дослідники О. Гвоздєва, К. Охомуш під “варіантом” розуміють різні фонетичні й
морфологічні модифікації слова, що мають ту саму денотативну співвіднесеність
[2, с. 61]. П. Чучка уточнює різницю між цими двома поняттями. Під терміном
“варіант” він розуміє всяку (і фонетичну, і словотворчу, і розмовну) модифікацію
того ж самого імені, у тому числі й основний, тобто стрижневий, його варіант
(Ганна, Ганя, Гануся, Гануська), а під терміном “форма” – словозміну імені (Ганна,
Ганни, Ганні і т. д.) [3, с. 39]. Такі визначення є вдалими, усувають неоднозначність
у вживанні терміна “варіант особового імені”.
У запропонованій статті ми маємо на меті встановити особливості функціонування варіантів канонічних чоловічих імен в офіційному іменнику українців
Центральної Донеччини.
Джерелами фактичного матеріалу послугували метричні книги з Державного
архіву Донецької області 1890-1910 рр. та актові записи про народження дітей з
архівів РАЦС Волноваського, Костянтинівського, Красноармійського, Мар’їнського, Старобешівського та Ясинуватського районів Донецької області 1920-2010 рр.
Сільський чоловічий іменник українців Центральної Донеччини досить усталений і традиційний: репертуар його оновлюється поступово, а ядерна частина
залишається досить стабільною. Упродовж 1890-2000-х рр. до його складу входить
317 імен, які обслуговують 88209 носіїв. За походженням це канонічні, автохтонні
слов’янські, запозичені імена й новотвори. Основу сільського антропонімікону
становлять канонічні імена, узаконені християнською православною церквою та
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наведені у святцях2 (73,61% імен – 87,11% ім’явжитків): Адам, Анатолій, Андріан,
Андрій, Антон, Аркадій, Артем, Богдан, Борис, Вадим, Валентин, Валерій, Василь,
Віктор, Віталій, Владислав, Володимир, Всеволод, В’ячеслав, Геннадій, Георгій,
Григорій, Давид, Данило, Денис, Дмитро, Євген, Іван, Ілля, Йосип, Кирило, Костянтин, Леонід, Леонтій, Максим, Матвій, Микита, Микола, Михайло, Назар, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Роман, Ростислав, Семен, Сергій, Степан, Федір,
Юлій, Юрій, Яків тощо.
У вивчених документах канонічні імена подані в церковно-канонічній,
народній або розмовно-побутовій формі. За спостереженням В. Бондалетова, заміна
архаїзованих церковних форм імен новими остаточно завершується в кінці ХІХ ст.
[4, с. 24]. Проте на досліджуваній території цей процес відбувається дещо
повільніше й триває до 1940-х років.
Упродовж 1890-1900-х рр. імена переважно записують у церковно-канонічній
формі: Авиронъ, Адріанъ, Александръ, Алексій, Анисій, Анфимъ, Архиппъ, Варлаамъ,
Василій, Вассіанъ, Вениаминъ, Вечеславъ, Викторъ, Владимиръ, Гавриілъ, Даміанъ,
Даниілъ, Димитрій, Діомидъ, Евменій, Евсевій, Евтихій, Евфросиній, Емиліанъ,
Євстафій, Захарія, Илія, Ирадіонъ, Исидоръ, Іаковъ, Іоакимъ, Іоанникій, Іоаннъ,
Іосифъ, Іуліанъ, Іустинъ, Кассіанъ, Кириллъ, Кодратъ, Константинъ, Маркіанъ,
Митрофанъ, Михаілъ, Николай, Прокофій, Савва, Самуилъ, Симонъ, Сімеонъ,
Феодотъ, Феофаній, Фирсъ.
Протягом перших двох десятиріч відбувається злам у вживанні офіційних
форм канонічних імен, зумовлений переходом до громадянської реєстрації новонароджених. Унаслідок цього деякі старі оніми зникають: Евменій (востаннє вжито
в 1912 р.), Евтихій (1910), Евфросиній (1921), Варлаамъ (1910), Іуліан[ъ] (1920),
Іустин[ъ] (1911), Софроній (1911). Інші імена відтепер функціонують паралельно –
у церковно-канонічній і народній формі: Даміанъ і Дем’ян, Димитрій, Дмитрій і
Дмитро, Діомидъ і Демид, Діонисій і Денис, Евсевій і Євсей, Евфрем і Єфрем,
Емиліанъ і Омелян, Іаковъ і Яків, Іоакимъ і Яким, Косьма і Кузьма, Сімеон і Семен,
Феодор і Федір. Окремі імена, записані у відповідності до старої норми, трапляються в актах 1930-40-х років: Даниіл (1931 р.), Димитрій (1930, 1932-1935), Іоанн[ъ]
(1930-1938, 1940-1941), Іосиф (1932), Феодор[ъ] (1930-1931).
Узагальнивши архівні матеріали 1890-2000-х рр., виділяємо такі типи заміни
церковно-канонічної форми народною:
1) стара форма замінюється новою й більше не вживається: Діомид[ъ] –
Демид (у 1921 р. зникає стара, а в 1965 з’являється нова), Іоакимъ – Яким (заміна
відбувається в 1920 р.), Кассіан[ъ] – Касян (у 1902), Кирилл[ъ] – Кирило (у 1911),
Маркіан[ъ] – Маркіян (у 1921), Емиліан[ъ] – Омелян (у 1930);
2) кілька десятиліть використовуються стара й нова форми, після чого стара
зникає: Василій – Василь (упродовж 1918-1952 рр. – обидві форми, з 1960 – лише
нова), Димитрій – Дмитро (упродовж 1920-1932 – обидві форми, з 1933 – лише
нова), Илія – Ілля (упродовж 1918-1920 – обидві форми, з 1921 – лише нова),
Іаков[ъ] – Яків (упродовж 1919-1935 – обидві форми, з 1936 – лише нова), Іосиф[ъ] –
Йосип (упродовж 1919-1921 – обидві форми, з 1922 – лише нова), Сімеон[ъ] –
Семен (упродовж 1907-1926 – обидві форми, з 1927 – лише нова);
3) форми функціонують паралельно: Антоній – Антон, Артемій – Артем,
Діонисій – Денис, Ігнатій – Гнат, Прокофій – Прокіп, Тарасій – Тарас.

2

Святці, або місяцеслови, – список святих, визнаних православною церквою,
складений за порядком днів року, на які припадає вшанування кожного святого.
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Паралельне вживання повних канонічних імен та їхніх усічених варіантів, що
в ХХ ст. стали окремими онімами, засвідчують дослідники української та російської антропонімії. Л. Скрипник і Н. Свистун лексеми Антон – Антоній, Свирид –
Спиридон – Свиридон і т. ін. вважають варіантами одного імені [5, с. 10; 6, с. 87], а
І. Скорук та Г. Кравченко – різними іменами [7, с. 43–93; 8, с. 15]. Ми розглядаємо
такі лексеми як варіанти одного імені, вважаючи стрижневим той варіант, що
переважає на досліджуваній території. Так, іменем Євген упродовж 120 р. названо
1663 хлопців, а Євгеній – лише 234. Отже, усічений варіант, що став нормою в
сучасній українській літературній мові [5, с. 57], у сільському іменнику більш
частотний, тому основним вважаємо саме його. У міському антропоніміконі
Центральної Донеччини спостерігаємо протилежну тенденцію. Там питома вага
повного варіанта втричі вища, ніж стягненого [7, с. 43]. Очевидно, причиною цього
є вплив російського іменника, але мотиви можуть бути й інші, наприклад, особисті
вподобання найменувачів.
Імена вносять до актових записів не лише в церковно-канонічній і народній
формі, що закріпилася в українській мові як нормативна, але й у різних розмовнопобутових варіантах. Упродовж 120 років 298 варіантів імен було надано 1596 новонародженим (рис. 1). До революції варіанти імен в актових записах траплялися
рідко: на І зрізі їх 12, на ІІ – 22, на ІІІ – 31. У цей період ім’я для дитини обирав
священик, віддаючи перевагу канонічній або загальноприйнятій народній формі
його: Димитрій або Дмитро, Кассіан або Касян, Спиридон або Свирид.
Після запровадження обов’язкової громадянської реєстрації право називати
новонародженого отримують батьки. Відтепер працівники рагсів нерідко записують ім’я з уст найменувачів. Це сприяє проникненню до офіційної сфери великої
кількості розмовно-побутових варіантів імен: у 1920-і рр. їх 107, у 1930-і – 132, у
1940-і – 84, у 1950-і – 33. Подібну тенденцію засвідчує й дослідниця іменника
м. Донецька Г. Кравченко [7, с. 43–44]. Однак у сільському антропоніміконі впродовж 1920-1950-х рр. зафіксовано значно більше варіантів імен, ніж у міському.
Таку ситуацію можна пояснити недостатнім рівнем грамотності тих, хто в селах
проводив реєстрацію новонароджених.
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Рис. 1. Співвідношення повних імен та розмовних варіантів у ролі офіційних
найменувань чоловіків упродовж 1890-2000-х рр.
У другій половині ХХ ст. працівники рагсів здебільшого записують імена в
офіційній формі відповідно до норм сучасної української літературної мови. Тому
варіанти потрапляють до актових записів рідко: у 1960-і рр. їх 4, 1970-і – 1, 1980-і –
3, 1990-і – 5. В останньому періоді кількість їх знову зростає (до 17). Цьому
посприяв наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5, який
дозволяє, за умови згоди обох батьків (або матері, якщо батька немає), надавати
дитині будь-яке ім’я, зокрема й варіант того чи іншого оніма. Це, на думку Л. Белея, “зумовлює появу цілої низки фонетичних, морфологічних та орфографічних
імен-дублетів, які не мають ніякої функціонально-стилістичної чи конотативної
специфіки, а тому є надлишковими” [9, с. 318]. Помічені нами в актових записах
2000-х рр. варіанти Владіслав (< Владислав), Данііл, Даніїл, Даніл (< Данило),
Дмітрій (< Дмитро), Ігорь (< Ігор), Ілья (< Ілля), Кірілл (< Кирило), Михаіл, Михаїл
(< Михайло), Нікіта (< Микита) не адаптовані до структури української літературної мови, тому, на нашу думку, їх слід уникати.
Аналіз архівних матеріалів свідчить, що до документів переважно проникають
варіанти, поширені в усному мовленні селян, зокрема гіпокористики та демінутиви.
Окрему групу варіантів становлять помилкові записи імен, які ми не класифікуємо,
оскільки вони виникли несвідомо, унаслідок відсутності необхідних знань з
української мови у працівників РАЦС (рис. 2).

Рис. 2. Співвідношення різних типів варіантів канонічних чоловічих імен
в офіційному іменнику Центральної Донеччини
Більшість гіпокористик3 являє собою усічено-суфіксальні утворення на –а:
Боря, Ваня, Вася, Веня, Виталя, Вітя, Володя, Гена, Діма, Женя, Жора, Коля,
Костя, Льова, Митя, Петя, Родя, Рома, Руся, Сева, Стьопа, Харя, Хвиля; -ш(а):
Геша, Гриша, Льоша, Паша, Саша, Яша; -н(я): Гриня, Сеня. У 1932 р. у с. Новомихайлівці Мар’їнського району як офіційне ім’я вжито Федьо, що є варіантом
оніма Федір. Функціонально він близький до утворень на –а, -ш(а), -н(я). Однак
сфера вживання цього варіанта обмежена: його використовують переселенці з
Західної України.

3

Гіпокористика – ім’я, що має скорочену форму основи чи одну повну основу
замість двоосновної форми. Може бути суфіксальною (з нейтральним суфіксом) і
безсуфіксною [10, с. 69].
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Гіпокористики, утворені за допомогою усічення4, мають певну специфіку:
скороченню підлягають фактично не морфеми, як це буває при творенні апелятивів,
а фонетичні частинки імені (Влад < Владислав, Володь < Володимир). Це зумовлене
тим, що особові імена деетимологізовані, і тому з іншими членами своїх етимологічних гнізд таких зв’язків, як більшість апелятивів, не мають. Залежно від того,
яка саме частина імені випадає (початкова, серединна чи кінцева), розподіляємо
усічені варіанти на ті, що утворені шляхом аферези, синкопи та апокопи. У документах, як і в побутовому мовленні мешканців Центральної Донеччини, переважають варіанти, що виникли внаслідок апокопи: Вас < Василь, Влад < Владислав,
Владлен, Володь < Володимир, Георг < Георгій, Григір (Григор) < Григорій, Зін <
Зіновій, Кость < Костянтин. Такі утворення поширені й на решті території
України. Дослідник словотвору особових імен в українській мові І. Ковалик
пояснює це тим, що в “слові-імені інформація концентрується передусім на початку
імені, і ... кінцеві частини імені, як менш навантажені інформацією, відпадають”
[11, с. 218]. Значно менше прикладів аферези (Алентін < Валентин, Митро <
Дмитро), синкопи (Пантемон < Пантелеймон) та поєднання синкопи й апокопи
(Олесь < Олександр, Стас < Станіслав).
Крім гіпокористик, до документів іноді потрапляють і демінутиви5. Серед них
переважають утворення з суфіксами –к(о): Ванько, Василько, Васько, Витько,
Гилько, Грицько, Гришко, Зинько, Ігорко, Левко, Мар’янко, Митько, Олесько,
Панько, Сашко; -к(а): Васька, Вітька, Володька, Гришка, Женька, Жорка, Льонька,
Павка, Савка, Санька, Толька; -ик: Владик, Володик, Грицик, Едик, Жорик, Зеник,
Лесик, Петрик, Тадик, Шурик; -ц(ь): Гриць, Корнелиць; -ць(о): Іванцьо; -сь:
Михась, Ясь; -ун(я): Митюня; -чик: Миколайчик; -х(а): Тимоха. Такі варіанти
українці здебільшого вживають щодо молодших за віком. Тому нерідко називають
працівникові рагсу обране для дитини ім’я не в повній формі, а в зменшенопестливій. Унаслідок запису імені на слух в український іменник Центральної
Донеччини проникло 62 демінутиви.
В актові записи потрапляють навіть аугментативні варіанти6 з суфіксами –
ищ(е), -иск(о), що в усному мовленні мають семантику збільшеності або зневажливості. Так, 1922 року в с. Парасковіївці Мар’їнського району в родині Петренків
син зареєстрований під іменем Іванище, 1935 року в с. Олександрівці цього ж
району в сім’ї Іванчуків син отримав ім’я Василиско. На нашу думку, ці імена
позбавлені будь-якого відтінку фамільярної зневажливості. Мотивом вибору їх
могла послугувати вага новонароджених або те, що діти були первістками, тобто
старшими у своїх родинах.
В обстежених архівних документах виявлено чимало помилкових записів
чоловічих імен: Алексій < Олексій, Анатолей < Анатолій, Віхтор < Віктор, Генадій
< Геннадій, Горгій < Георгій, Едуарт < Едуард, Махаіл < Михайло, Фафаній і
Фифан < Феофаній, Явлампій < Євлампій та ін. Більшість цих варіантів виникла
внаслідок запису імен відповідно до їхньої вимови, без урахування орфографічної
норми сучасної української літературної мови. Однак є серед них і такі, що постали
4

Під усіченням ми розуміємо особливий структурний спосіб словотвору, наслідком
якого є не просто нові фонетичні варіанти імен, а імена з новим емоційним
відтінком, переважно фамільярним (Стас < Станіслав) [3, с. 104].

5 Демінутив – вид квалітатива, ім’я зі зменшувально-пестливим відтінком значення в даному контексті

[10, с. 71].
6

Аугментатив – вид квалітатива, ім’я зі збільшувально-залякувальним
відтінком значення в даному контексті [10, с. 70].
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як гіперизми через бажання відштовхнутися від вимови й написати онім правильно:
Анотолій < Анатолій, Орсеній < Арсеній, Коллинник < Каленик.
Імена, записані з уст найменувачів, відбивають фонетичні й морфологічні
риси південно-східного наріччя української мови:
1) заміну [е] на [и] та [і] в ненаголошеній позиції: Валинтин < Валенти
2) нерозрізнення [и] та [і]: Боріс < Борис, Радион < Родіон;
3) заміну [ф] на [т], [хв]: Тодосій < Феодосій, Тимохвей < Тимофій, Хведір <
Федір;
4) оглушення кінцевого приголосного: Едуарт < Едуард;
5) виникнення неетимологічних приголосних [в], [г] перед початковими
голосними (явище протези): Волег < Олег, Гилько < Ілько < Ілля;
6) появу протетичних звуків у середині імені між двома голосними: Івосиф <
Іосиф, Родівон < Родіон;
7) появу після губного [м] перед [а] епентетичного приголосного [н]: Демнян
< Дем’ян;
8) переставлення звуків або складів у межах слова (явище метатези):
Коснятин < Костянтин;
9) усічення кінцевого форманта –о: Даніл < Данило, Дмитр < Дмитро.
Деякі варіанти відбивають особливості вимови певних імен в інших регіонах
України. Так, лексеми Алексій, Аликсандр, Парфірій, Радион породжені аканням,
що не притаманне мовленню мешканців Центральної Донеччини. До “акаючих”
належать лівобережнополіські й частина правобережнополіських говірок. Наведені
варіанти особових імен зафіксовано в актових записах сіл Гришине Красноармійського р-ну, Яковлівка Ясинуватського р-ну, Георгіївка й Решетилівка Мар’їнського
р-ну, говірки яких мають північноукраїнську основу. Це можна пояснити тим, що в
заселенні зазначених сіл брали участь вихідці з північних областей України,
зокрема з Чернігівщини та північної Київщини.
Проведене дослідження свідчить, що найбільше варіантів чоловічих імен
проникає до документів під час переходу від церковної до громадянської реєстрації
новонароджених, у 1910-1940-і рр., через відсутність необхідних знань з української мови в працівників рагсів. З усталенням цього процесу до актових записів
потрапляють лише поодинокі варіанти, поява яких зумовлена особистим бажанням
найменувачів. З метою встановлення інших причин збагачення офіційного антропонімікону українців Центральної Донеччини розмовно-побутовими варіантами
доцільно проаналізувати жіночий іменник обстежуваної території.
РЕЗЮМЕ
В статье определен состав вариантов мужских имен в официальном именнике
украинцев Центральной Донетчины с 1890 по 2010 гг., установлено соотношение
имен в церковно-канонической, народной и разговорно-обиходной форме; охарактеризованы основные типы вариантов; выяснены пути и причины проникновения
их в метрические книги и актовые записи о рождении детей.
Ключевые слова: мужское имя, вариант имени, гипокористика, усечение,
деминутив.
SUMMARY
This paper defines the composition and share of informal and everyday variants of
male names in the official name system of the Ukrainians of the Central part of Donetsk
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region from 1890 to 2010. The main reasons of penetration of variants into the birth
records have been found out.
Keywords: male name, variant of name, hypocoristics, reduction, diminutive.
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РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ОБРАЗНОСТИ ИМЕНИ ГАНУС
В «ТРАГЕДИИ ГОСПОДИНА МОРНА» В. НАБОКОВА
Э. А. Кравченко
Реферат. Исследован поэтонимогенез Ганус как процесс взаимодействия
содержательной структуры имени и текста. Выявлены образные компоненты
семантики онима, формирующие “эмблему личности” персонажа в поступательном движении сюжета. Определены приемы поэтики пьесы, предопределившие
смысловое развертывание имени и текста.
Ключевые слова: динамика имени-образа, интертекстуальность, поэтоним,
поэтонимогенез, семантема, содержательная структура.
«Трагедия господина Морна» (1924) занимает совершенно особое место в
русскоязычном творчестве В. Набокова. Она никогда не была опубликована при
жизни автора, и Набоковы, передавая рукопись в Библиотеку Конгресса, считали,
что она сохранилась полностью. Позже обнаружилось, что фрагменты двух последних сцен отсутствуют [1, с.266]. Только в 2008 г. выходит отдельным изданием весь
сохранившийся текст и рабочие материалы пьесы: прозаическое Изложение, план
раннего замысла, Линии персонажей и Развитие линий отдельных персонажей.
В нашей статье «Поэтика говорящих имен в “Трагедии господина Морна” В. Набокова: Опыт комментария поэтонимов» подробно обсуждался вопрос исследования
поэтонимогенеза с привлечением материалов рукописи, анализ которой позволит
правильно истолковать явные смыслы “говорящих имен” и скрытые элементы
содержания, актуализирующие динамический характер образов персонажей. В мнимой прозрачности маскарадных имен «Трагедии» (Тременс – ‘дрожащий’, Дандилио
– ‘одуванчик’, Морн – ‘утро’ и др.) таятся “двойные” смыслы, которые заключают в
себе и огромный интертекстуальный потенциал, поскольку действующие лица во
многом “подражают” мифологическим и литературным героям. Предтекстами
«Трагедии господина Морна» являются «Отелло» и «Буря» В. Шекспира, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и «Клуб самоубийц» Р. Стивенсона, «Борис Годунов», «Полтава», «Пир во время чумы» А.С. Пушкина, пьеса
Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца» и многие другие, с помощью которых автор
сплетает смысловую ткань текста, воспроизводя и в различной степени трансформируя историко-культурную информацию. Интерес к исследованию СИ «Трагедии
господина Морна» обусловлен и тем фактом, что в пьесе впервые использованы
приемы игровой поэтики Набокова: сквозные мотивы и темы, сюжетные линии и
образы, которые войдут в «Ultima Thule», неоконченный роман «Solus Rex» и
англоязычный «Pale Fire» («Бледный огонь»).
Сопоставление первичного (прозаического Изложения) и канонического текстов «Трагедии господина Морна» позволит проследить поступательное движение
имени в обоих художественных пространствах; обнаружить повтор и трансформацию в поэтонимах; увидеть и оценить возможное изменение авторской позиции.
Цель комментария к собственным именам заключается в исследовании поэтонимогенеза и – шире – взаимодействия содержательной стороны текста и имени.
Комментарий представляет собой словарные статьи к именам действующих лиц
каждой сцены (5 актов, 8 сцен) драматического произведения.
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В рамках статьи приводится образец комментария к имени Ганус. Ганус –
главное действующее лицо I акта (сцена I, II), II акта, III акта (сцена II); в IV акте
персонаж появляется в финале, чтобы убить Морна; в V акте I сцены – становится
упоминаемым лицом, во II сцене V акта имя и его идентификаторы отсутствуют.
Путь, который проходит этот оним в той или иной сцене, сопоставляется с развитием имени-образа в прозаическом Изложении7. Особое внимание уделяется тем
фрагментам пьесы, которые в измененном и переосмысленном облике входят в
последующие русскоязычные и англоязычные произведения, что дает возможность
в известной степени “разгерметизировать” пьесу и изучать поэтику онимов в
комплексном тексте Набокова. Поэтому особую актуальность в формировании
содержательной структуры СИ Ганус, взаимодействующего с образной стороной
«Трагедии господина Морна», приобретают историко-культурные источники и
протонимы исследуемого имени, а также предтексты «Трагедии», которые впоследствии станут “знаками” внутренней интертекстуальной связи между произведениями Набокова:
Акт I, сцена I: мифонимы Янус, Ясон; В. Шекспир «Отелло»;
Акт I, сцена II: В. Шекспир «Отелло», А.С. Пушкин «Евгений Онегин»,
Б. Пастернак «Уроки английского», В. Набоков «Шекспир»;
Акт II: Р. Стивенсон «Клуб самоубийц», В. Набоков «Бледный огонь»;
Акт III: В. Шекспир «Отелло».
Поскольку специфика пьесы заключается в приемах сокрытия, умолчания и
обмана, целесообразно упомянуть о структурных элементах поэтики сокрытия,
связанных с антропоэтонимом Ганус: акт I, сцена I: имя и личность Гануса (“человек”); акт I, сцена II: Ганус в “маске” Отелло; акт II: подмена жребия; акт IV:
тайное появление Гануса-цареубийцы на вилле; акт V: сокрытие судьбы Гануса.
КОММЕНТАРИЙ К ИМЕНИ ГАНУС
АКТ I. Сцена I.
В плане раннего варианта использована отапеллятивная номинация Муж; в
пьесе – собственное имя Ганус; в рукописи употребляются различные формы
обозначения действующего лица (Ганус, Ганос, Ганнос, Ганнес). А. Бабиков подчеркивает, что колебания в выборе и написании некоторых имен представляют
большой интерес, отражая сам ход работы В. Набокова над «Трагедией господина
Морна», поэтому намеренно не унифицируются в прозаическом изложении [2,
с. 575].
Согласно Набокову, “Линия Гануса – изломана тоже (как и линия Морна –
Э.К.), но душа Гануса видит только данное свое чувство, данную мысль – как
сложный глаз мухи видит только то, на что обращена одна клетка глаза” [3, с.305].
Развитие линии Гануса в I картине I акта и начале II картины: “Вера – после
тяжелого опыта – в гармонию жизни, в счастье и в людей. Душевная страстная
легкость ” [3, с.305].
Ганус – “говорящее имя”, внутренней формой которого является латинское
прилагательное со значением ‘светлый’ [2, с.570]. При первом представлении
персонажа имя его остается сокрытым. Поэтику умолчания предопределяет сюжет7

Поскольку пьеса является основным источником поэтонимогенеза Ганус, словарные статьи означены в соответствии с актами и сценами стихотворного текста,
который не всегда совпадает с картинами и актами рукописи. Важно отметить, что
и Развитие линии Гануса в материалах В. Набокова соответствует Изложению, а не
каноническому тексту.
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ное действие: совершив побег с каторги, Ганус должен хранить тайну возвращения
в столицу. Слуга Тременса объявляет о приходе посетителя, используя описательную характеристику: Там, сударь, человек какой-то – темный8, / оборванный – вас
хочет видеть…
Тременс: Имя? Слуга: Не говорит [5, с.141].
Тременс узнает друга и первым, еще боясь ошибиться, называет его по имени:
Да, точно… Ты, ты? Ганус? [5, с.142]. После беглого упоминания о четырехлетней
разлуке, тоске, “неописуемом бегстве” Ганус задает вопрос о своей жене Мидии.
В ответе Тременса воспроизводится Развитие линии персонажа (ср.: “душевная
страстная легкость”): Жива, жива… Да, узнаю я друга – все тот же Ганус,
легкий, как огонь, все та же страстность в речи и в движеньях… [5, с.142].
В этом оценочном контексте содержательная структура имени Ганус наполняется
референтными семами ‘легкость’, ‘страстность’, ‘огонь’, где последняя оказывается аллитеративно сближенной с антропоэтонимом: Ганус – огонь. ‘Огненность’
и ‘пылкость’ Гануса становятся устойчивыми семантическими компонентами,
реактуализированными в речи Тременса и его дочери Эллы. Вспоминая о былых
сборищах мятежников, Элла говорит: И вы пылали громче всех… [5, с. 147];
Тременс, пытаясь воскресить в Ганусе дух бунтарства, намекает на родственность
их душ и возмущается, что Ганус перенес свою пламенность на женщину: <…>и
мнилось мне, что сквозь слова тупые / ты чувствуешь мой истинный огонь, / и
твой огонь ответствует. А ныне / он сузился, огонь твой, он ушел, / в страсть к
женщине… [5, с. 152]. В словах Тременса звучит упрек – мнение Гануса о короле и
его деяниях изменилось за четыре года: <…> после войн и мятежей – страна
окрепла дивно, / И это все свершил один король. <…> власть короля, живая / и
стройная, меня теперь волнует, / как музыка… Мне странно самому, – / но понял
я, что бунтовать – преступно [5, с. 151]. В Изложении обосновано поведение
Тременса, который “сердится на него (Гануса), что он не загорается ознобом,
трясущим его, Тременса – вождя мятежников” [3, с. 283]. Поэтонимогенез осуществляется за счет контрастных сем ‘твердость/ нежность’, ‘ясность / темнота’
и повторяющихся сем ‘огненность, пылкость’, ‘страстность’, которые не только
выражают динамику отношений Тременса к Ганусу, но и предопределяют дальнейшее развитие действия: Послушай, сталь живая, / Пристанешь ли опять ко
мне?.. [5, с. 145]; <…> Мой твердый, ясный, / свободный мой помощник – нежен
стал, / как девушка стареющая… [5, с. 146]; Да, утомленный и простейшей
страстью охваченный, свое призванье Ганус / как будто позабыл… Но почему-то /
сдается мне, что скрыта в нем та искра, / та запятая алая заразы, / которая по
всей моей стране / распространит пожар… [5, с. 154]. Имя Ганус в означенных
контекстах развивается в смысловом направлении ‘двойственности’ персонажа.
Внутренняя форма имени Ганус (‘светлый’) актуализируется не только
синонимичной лексемой “ясный”, входящей в то же семантическое поле, но и
аллитеративной перекличкой апеллятива с мифонимом Ясон, который, согласно
Г. Барабтало, может быть одним из историко-культурных источников персонажа [2,
с. 570]9. Интертекстуальная параллель Ганус – Ясон эксплицируется прежде всего
8

В соответствии с audition colorée Набокова, в имени Ганус преобладают оттенки
черно-бурой группы, где Г – “крепкое каучуковое”; А – “густое, без галльского
глянца” [4, с.146].
9
Имя Ганус фонетически сближено и с уменьшительной формой имени Иоганн,
известного в голландском, датском, немецком, исландском, норвежском и шведском языках, – Ганс / Ханс ‘данный Богом’.
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благодаря сходству имени жены Гануса Мидии с героиней греческой мифологии –
великой волшебницей Медеей, которая была женой аргонавта Ясона и помогла ему
добыть золотое руно. В этой связи показательна и отмеченная Г. Барабтало соотнесенность имени Мидия с английским произношением Медеи [2, с. 570]. Пародийная
связь Гануса и Мидии с мифологическими прототипами определяет прием поэтики,
который может быть обозначен как “сходство и противоположность”, где “сходство” реализуется созвучием поэтонимов с протонимами, а “противоположность”
касается семантической структуры СИ, “выстроенной” на модификации мотивов и
ситуаций прасюжета: верность Медеи – неверность Мидии, измена Ясона – любовь
Гануса, предполагаемая женитьба Ясона на дочери царя Креонта Главке – влюбленность Мидии в Морна и Эдмина. Однако эти мотивы-“перевертыши” обнаруживаются только во второй сцене первого акта. Сейчас же образ Мидии остается
противоречивым и загадочным вследствие противоположных и недостоверных
точек зрения Тременса и Эллы. Тременс говорит, что Мидия “блудит”, но этот
ответ может быть вызван раздражением, ведь Гануса мало интересует рассказ о
том, почему “главный вождь мятежников” не разделил горькую долю бунтовщиков;
дважды Тременс оскорбленно замечает, что Ганус его не слушает, а ведь есть
“вещи поважнее земной любви” [5, с. 144]; Тременс возмущен и тем, что Ганус не
соглашается на предложение примкнуть к мятежникам. Этот ответ (“блудит”)
объясняется извечным стремлением Тременса к разрушению, в том числе и отношений Гануса с Мидией. Называя слова отца о Мидии шуткой, Элла успокаивает
Гануса, рассказывая, что не раз она говорила с Мидией о его “горькой доле”, и что
Часто, вся в тихом блеске, плакала она… , а На днях она гадала, на месяц глядя
сквозь бокал вина… [5, с. 147–148]. Все это не доказывает верности Мидии, но
доверчивый Ганус на время успокаивается.
Еще один названный Г. Барабтало прототип (и протоним) Гануса – Янус –
в римской мифологии бог времени, а также всякого начала и конца, входов
и выходов (janua – дверь); изображался с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны: молодым – вперед, в будущее, старым – назад, в прошедшее.
Возникшее отсюда выражение “двуликий Янус” или просто “Янус” означает
двуличный человек [6, с. 95]. Звукосодержательное сходство историко-культурного
имени с антропоэтонимом Ганус усиливает сему ‘двойственности’ действующего
лица.
Наибольшую функциональную нагруженность в первой сцене приобретает
явная интертекстуальная связь Ганус – Отелло (скрываясь от правосудия, Ганус
должен сохранять на вечере у Мидии инкогнито). Основным приемом игровой
поэтики становится пародийное снижение образа шекспировского героя. Один из
традиционных шекспировских мотивов (мотив переодевания) “озвучивается” в обещании Эллы: Я вам еще отцовский дам сюртук / и черные перчатки… [5, с. 149].
В ответ на реплику Эллы Ганус замечает: Как занятно: / Отелло в сюртуке!.. [5,
с. 149]. Минимальный контекст поэтонима “Отелло в сюртуке” не только акцентирует сему ‘неправдоподобия’ Гануса-Отелло, но в известной степени ограничивает
и снижает образ героя «Трагедии господина Морна». Еще раз детали костюма
Гануса упоминаются ближе к финалу, когда Элла приходит в восхищение от
созданного ею “Отелло” и сама на время перевоплощается в Дездемону: Теперь
сюртук, перчатки – и готово! / Отелло, право, я довольна вами… [5, с. 153].
Контекст, перекликающийся с кульминацией шекспировской трагедии, приобретает двойную смысловую роль. В то время как Элла загримировывает Гануса,
задремавший Тременс просыпается и говорит: Странно: приснилось мне, что
душит короля / громадный негр… [5, с. 149]. Во сне Тременса смешиваются
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“мечта” и “явь”, поскольку появление Гануса-Отелло в образе “громадного негра”
представляет собой проспективную отсылку к будущим событиям, в которых
Ганусу отведена “роль” убийцы короля.
Аллюзия на «Отелло» возникает в рассуждении Эллы о новом облике Гануса:
Страсть – в ноздрях. / Они теперь у вас, как у арабских / коней [5, с. 152].
Сообщая сенатору Брабанцио о тайном уходе Дездемоны к Отелло, Яго возмущен
неблагодарностью сенатора: “Мы вам делаем одолжение, а нам говорят, что мы
буяны! Значит, вам хочется, чтоб у вашей дочери был роман с арабским жеребцом, чтобы ваши внуки ржали и у вас были рысаки в роду и связи с иноходцами? ”
[7, с. 280]. С помощью языковых средств (отождествление Отелло с арабским
жеребцом) происходит “опознание” используемого Эллой сравнения “как у арабских коней”, звучащего “эхо”-контекстом трагедии Шекспира.
Содержательная структура имени Ганус в этой сцене сформирована ключевыми семами ‘огненность, пламенность’, ‘ясность / темнота’, ‘страстность,
пылкость’, ‘твердость / нежность’, ‘легкость’, актуализирующими семантику
‘двойственности’ действующего лица. Пародийная соотнесенность с Отелло
порождает сему ‘ревности’, которая определит психологическую динамику образаимени во второй сцене. А сейчас измученный тоской Ганус торопится увидеть
жену: Мидия… маскарад…, / огни, духи, скорее, ах, скорее! [5, с.153].
АКТ I. Сцена II.
Ганус – один из главных и неоднозначных персонажей сцены, “развертывание” которой вносит значительные изменения в имя-образ.
[Развитие линий отдельных персонажей]. Линия Гануса: “Крутой перелом –
боль от острых углов жизни, разочарованье в счастье и страстная злоба против
людей (середина II картины I акта)”; “Попытка вернуть счастье при помощи кротости и покорности. Любовь, победившая злобу (конец II картины I акта)” [3, с. 306].
Содержательная сторона поэтонима основывается на приеме сокрытия, с
помощью которого реактуализируется литературная параллель Ганус – Отелло.
В “маске” шекспировского ревнивца Ганус приходит в собственный дом, надеясь
после ухода гостей “изумить и обрадовать” Мидию. Ни гости, ни жена не узнают
бывшего хозяина дома, но его странная внешность постоянно обращает на себя
внимание. “Роль” Отелло предопределяет конструирование семантики СИ Ганус с
учетом внешнего сходства с шекспировским героем: Кто же этот черный? /
Страшилище какое! / В сюртуке, / подумайте!.. [5, с. 160] (точка зрения гостей);
Кто этот чернорожий / твой спутник? [5, с. 161] (точка зрения Клияна); А это
кто? Посол с Востока, что ли? [5, с. 164] (точка зрения Морна); Нет, это даже
страшно – /совсем, совсем араб10! [5, с. 176] (точка зрения Мидии). Включение
разнообразных дескрипций и перифрастических номинаций оценочного характера
“поддерживает” соотношение Ганус – Отелло (ср.: Красавица и ангел доброты / Не
хочет слышать ничего о браке, / Отказывает лучшим женихам / И вдруг бросает
дом, уют, довольство, Чтоб кинуться, насмешек не боясь, / На грудь страшилища, чернее сажи / Вселяющего страх, а не любовь! [7, с. 286]; “Там кое-кто
из здешней знати предлагает выпить за черного Отелло” [7, с. 311]).

10

Именование “араб” представляет собой ретроспективную отсылку к словам Эллы
(I сцена), в которой содержится аллюзия на «Отелло».
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Дважды использованное в речи Эллы сочетание “бедный мавр” и “мой бедный
мавр” [5, с. 166–167] восходит не только к трагедии «Отелло»11. Ко времени написания «Трагедии господина Морна» относится стихотворение Набокова «Шекспир»
(1924), где “венецианский мавр” появляется в перечислительном ряду шекспировских персонажей (<…> но гул твоих видений / остался нам: венецианский мавр
/ и скорбь его; лицо Фальстафа – вымя / с наклеенными усиками; Лир / бушующий…
[9, с. 90]) и становится знаком внутренней интертекстуальной связи между
произведениями Набокова. Еще в одном оценочном обозначении: Вон этот бедный негр несчастен тоже [5, с. 163] лексема ‘негр’ аллитеративно сближается с
именем Ганус.
Сокрытие истинного лица под маской предопределяет употребление номинаций “актер” [5, с.164], “черный трагик” [5, с.169] (позиция Мидии), “безопасный
лицедей” [5, с.161], “трагик” [5, с.160] (позиция Эллы), которые не только вводят
сему ‘актерства, игры’, но предвосхищают роль Гануса как трагического персонажа пьесы, усиливая связь имени-образа с шекспировским Отелло.
Вообще развитие действия во второй сцене построено на обыгрывании
шекспировского источника. Явными “показателями” пародийной связи с трагедией
Шекспира становится замена имени Ганус на “Отелло”: Это Отелло… [5, с. 160] –
представляет Элла Мидии ее собственного мужа; Пора и по домам. Пора, Отелло!
[5, с. 177] – обращается к Ганусу Морн, мечтая поскорее остаться наедине с
любовницей. Старичок Дандилио узнает Гануса, но, сохраняя инкогнито, называет
его Отелло, а неверную Мидию отождествляет с невинной Дездемоной: Отелло
заскучал по Дездемоне. / О, демон в этом имени… [5, с. 165], косвенно намекая на
неверность жены Гануса. Разложение структуры имени Дез-демона позволяет
использовать прием ложной этимологизации, с помощью которого означена инфернальная сущность Мидии (имя Мидия, кстати, фонетически сближено с Дездемоной
в звуках м, д). Источником слов Дандилио является стихотворение Б. Пастернака
«Уроки английского» (1922): Когда случилось петь Дездемоне / И голос завела,
крепясь, / Про черный день чернейший демон ей / Псалом плакучих русл припас<…>
[10, с. 38]12. В основе же интертекстуального соотношения произведений Пастернака и Набокова находится, на наш взгляд, шекспировский пратекст: обращенные
к Дездемоне слова Отелло: Такая влажность – несомненный знак / Уступчивости
и любвеобилья, / Горячая, горячая рука / И – влажная. Такую руку надо / Смирять
молитвой, строгостью, постом / И умерщвленьем плоти. В ней есть дьявол. / Он
бесится и выделяет пот [7, с. 346]13.
Дандилио обращается к Ганусу, который настороженно наблюдает за Морном,
по имени, пытаясь развеять подозрения обманутого мужа: Что делать, Ганус… [5,
с. 165]. Но, понимая, что тот не желает преждевременного разоблачения, продолжает затеянную Ганусом и Эллой “игру в Отелло”: Говорю, давно ли / покинули

11

В комментарии Д. Урнова сказано, что Отелло – мавр, хотя, судя по репликам,
относящимся к его внешности, он мог быть и негром [8, с.658].
12
Установленная А. Бабиковым связь «Трагедии господина Морна» с «Уроками
английского» тем более очевидна, что 20 октября 1922 г. Пастернак читал стихи из
«Сестры» на литературном вечере в берлинском кафе «Леон», где два дня спустя,
на вечере содружества «Веретено», со своими произведениями выступил Набоков
[2, с. 572].
13
Ср. также слова Отелло о Дездемоне: “Пойдем обсудим, как бы поскорее /
Прикончить дьяволицу” [7, с. 344].
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Венецию? [5, с.165], называя место действия шекспировской трагедии – Отелло
отправляется на Кипр из Венеции.
Основной смысл трансформации прасюжета заключается в снижении образа
Отелло: если шекспировский мавр грозен и непримирим, то Ганус в своей ревности –
несчастен: Всех удивить хотел он видом страшным, – / Да вот никто его не
замечает. / Сидит в углу Отелло мешковатый / Угрюмо пьет… [5, с.163].
Эксплицитным указанием пародийного снижения становится экспрессивнооценочное сочетание с онимом “Отелло мешковатый”, а после драки Гануса с
Морном – авторефлексия персонажа: Все это – шутка, пестрый, / Злой маскарад,
как господин во фраке / Бил крашеного мавра… [5, с. 183], усиливающая карнавальную стихию сценического действия «Трагедии».
Симптоматично, что еще до раскрытия “инкогнито” Гануса Мидию пугает его
присутствие: Морн… мне страшно… / Он говорит так глухо… словно душит!.. [5,
с. 177]. Не узнав Гануса, Мидия боится “неизвестного” в маске Отелло, осознавая
греховность связи с Морном. В Изложении Набоков пишет, что после ухода гостей
“Мидия начинает смутно бояться чего-то, как бы подсознательно догадываться” [3,
с. 285]. Когда же Ганус “сбрасывает маску”, неверная Мидия как будто забывает о
своей вине перед мужем, рассказывая, как Ганус постепенно стал для нее призраком, воспоминанием: Потом ты стал прозрачным, стал каким-то / привычным
призраком; и, наконец, / на цыпочках, просвечивая, тихо / ушел, ушел из сердца
моего / <…> Как с призраком ожившим / мне говорить? [5, с. 184]. Открытой
аллюзией на «Отелло» звучит монолог Мидии. Она не хочет видеть в Ганусе
“пьяного шута”, и требует от мужа поступков в духе Отелло: …а после быть
избитым и валяться, / Как пьяный шут, в углу, и все простить / Обидчику, и, в
шутку обратив / Обиду, унижаться предо мною…/ Ужасно! На, бери подушку эту,
/ Души меня! Ведь я люблю другого!.. / Души меня!.. Нет, только может плакать…[5, с.185]. Упрекая невинную Дездемону в измене, Отелло тоже плачет и
прощается с любимой, страдающей от его необъяснимой жестокости (ср.: Дездемона Кому я изменяла? С кем? Когда? Отелло Нет, Дездемона. Прочь! Прощай!
Развейся! Дездемона Ужасный день! Ты плачешь? Отчего? / Скажи мне, я ли
этих слез причина? [7, с. 369]).
Но если шекспировский герой в финале убивает возлюбленную, то Ганус не
способен сыграть роль Отелло до конца, ведь в соответствии с авторским замыслом
его любовь побеждает злобу. Кротко он испрашивает позволения у Мидии видеть
ее раз в неделю, и даже просит у нее прощения. Это еще больше раздражает
Мидию, которая презрительно бросает “Шут!..” [5, с. 186]. Просьба Гануса (Позволь мне только / видать тебя. В неделю раз – не боле [5, с. 185]) представляет
собой пародийный отзвук письма Татьяны Лариной к Онегину: Когда б надежду я
имела / Хоть редко, хоть в неделю раз / В деревне нашей видеть вас, / Чтоб только
слышать ваши речи, / Вам слово молвить, и потом / Все думать, думать об одном
/ И день и ночь до новой встречи [11, с. 60-61]14. В Изложении этот фрагмент еще
больше усиливает мотивы покорности Гануса и оскорбленного самолюбия Мидии:
“Он умоляет ее хоть позволить ему иногда видеть ее. Мидия как бы оскорблена
тем, что муж ее так слаб, позволил себя избить, а теперь в кротком отчаянии унижается перед ней. Она холодно разрешает ему жить в том же городе, в гостинице,
что ли… Поникнув, шатаясь, как хмельной, Ганос уходит. Мидия взглянула, усмех14

Аллюзию на «Евгения Онегина» косвенно подтверждает письмо Пнина к Лизе
Боголеповой («Пнин»), которое, по общепризнанному мнению, является пародией
на любовное признание Татьяны.
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нулась: “Шут!”» [3, с. 286]. Отношение Мидии к Ганусу усиливает сформированную в первой сцене сему ‘двойственности’ действующего лица, в имени которого
теперь актуализируются контрастные семы ‘шут – трагик’, ‘призрачность’,
‘актерство’.
Итак, пародийная связь Гануса с Отелло направлена на предицирование
набоковскому персонажу свойств и характеристик Отелло. Ключевой семой, “идущей” от имени шекспировского героя, становится ‘ревность’, которая вначале
ослепляет Гануса, а затем преодолевается его смирением и покорностью судьбе15.
В финале сцены получают развитие содержательные компоненты ‘всепрощение’,
‘смирение, покорность’, ‘любовь, победившая злобу’. Стоит отметить, что Мидия
напрасно считает слабость Гануса шутовской и “недостойной” Отелло. Впервые
узнав о мнимой неверности Дездемоны, Отелло говорит не о жажде мести, а о
разрушении его счастливого мира, спокойствия, честолюбивых замыслов. Все –
неважно, если Дездемона его не любит: Я был бы счастлив, если б целый полк / Был
близок с ней, а я не знал об этом. / Прощай покой! Прощай душевный мир! /
Прощайте армии в пернатых шлемах, / И войны – честолюбье храбрецов, /
И ржущий конь, и трубные раскаты, / И флейты свист, и гулкий барабан, /
И царственное знамя на парадах, / И пламя битв, и торжество побед! / Прощайте
оглушительные пушки! / Конец всему – Отелло отслужил [7, с.339].
Развитие линии Гануса в III картине I акта в соответствии с Изложением:
“Скорбь, согретая кроткой надеждой и слепое желание как-нибудь удалить то, что
надежде мешает” [3, с. 306]. В пьесе III картина отсутствует, но “скорбь” Гануса
(“Ганос говорит о любви, о своей изломанной неудачной жизни”; “<…> вспоминает, как он на этом же месте встречал когда-то Мидию, и, зарыдав, снова садится
на скамейку” [3, с. 286]) и “слепое желание” отомстить сопернику, тайна которого
(Морн – король) становится ему известной, учтены при развитии имени-образа в
следующем акте пьесы.
Акт II
[Развитие линий отдельных персонажей]. Линия Гануса: “То же слепое желание уничтожить помеху – соперника – и борьба между этим чувством и сознанием
несказанной и бесконечной по своим последствиям преступности такого уничтожения. Внешний упадок при внутренней борьбе (I картина II акта)” [3, с. 306].
Сначала на первый план “выступает” внутренняя форма имени – ‘светлый’,
реактуализируемая в тексте пьесы: Ты бледен, Ганус… [5, с.187] и Изложения:
“Ганос, очень бледный, с прядью волос на лоснистом лбу<…>” [3, с.288]. Бледность его объясняется волнением: со страхом и смятением ожидает Ганус прихода
Морна. Двойственная структура поэтонима приобретает все более противоречивый
характер вследствие “подключения” к семе ‘огненность, пылкость’ контрастной
семы ‘холода’: Огонь и холод мести, / и пристально гляжу в глаза кошачьи /
стального страха <…> [5, с. 193]; Эх, Ганус, бедный Ганус! / Ты – зеркало
томления, дохнуть бы / теплом в тебя, чтоб замутить стекло [5, с. 196]. Внутренняя борьба Гануса объясняется жаждой уничтожить соперника Морна и осознанием
“преступности” желания убить короля, облагодетельствовавшего прекрасную
страну. В имени Ганус как будто восстанавливается первоначальная образность
фразеологического оборота “двуликий Янус”. С одной стороны, Ганус – “человек
15

Ср. слова Отелло после убийства Дездемоны: “Я присмирел. Любой молокосос /
Теперь меня обезоружить может. / Но можно ль честь блюсти без правоты? / Не
стало правды, пусть и все уходит [7, с. 405].
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единой мысли”, “уцепившись за одну мысль, он развивает, углубляет ее, а отнюдь
не старается найти каких-либо противоположных мыслей: он не умеет сомневаться”
[3, с. 295]. В то же время с развитием действия поэтоним “набирает” в содержание
все больше контрастных компонентов: чувство восхищения, даже преклонения
перед королем совмещается с жаждой мести к сопернику. Знание, что Морн –
король, лишает Гануса душевного спокойствия; он даже подумывает о том, не
открыть ли тайну Тременсу, устроив западню (<…> один короткий выстрел… /
сам Тременс это сделает, не я, / и скажет сам, что ставлю выше чести / холодный долг мятежника, и станет / благодарить… Прочь, прочь, соблазн дрожащий!
/ Один ответ тебе, – / презрительный ответ: неблагородно [5, с. 194]), но тут же с
негодованием отказывается от “соблазна дрожащего”.
“Арбитр дуэли” Дандилио приходит в дом Тременса последним. Он называет
Гануса по имени и говорит, что еще на вечере узнал его: Неужто – Ганус? / Ведь
мы знакомы были. Это – тайна, / не правда ли, что вы к нам воротились? / Когда
вечор мы с вами… как узнал я? / Да по клейму, по синей цифре – тут – / повыше
кисти: заломили руки, / и цифра обнажилась. Я приметил <…> [5, с.199]16.
Тременс обманывает Дандилио, говорит, что тот должен помочь разрешить спор о
плате за ужин в честь одной плясуньи модной<…>: Сожмите два конца, – один с
узлом… невидимым, конечно [5, с. 199]. Кажется, что лукавый Дандилио лишь
притворяется неосведомленным об истинной причине “спора” Морна и Гануса.
Намеренно он не завязывает узла на платке и “по-детски” радуется своей выдумке:
«Закружился на одной ноге, помахивая платком, смеется: “А узла и нет, узла и
нет…”» [3, с. 290].
После неудачной попытки определить жребий с помощью узла Тременс
предлагает выбрать смертника по карте. Мотив карты как знака судьбы возникает
еще в ремарке ко второму акту пьесы: У стола сидит Ганус, рассыпает карты [5,
с. 186]. Литературным источником этого мотива может быть повесть Р. Стивенсона
«Клуб самоубийц». Председатель Клуба самоубийц тасует и раздает карты, с
помощью которых определяют “жертву” и того, которому надлежит выполнять
роль “орудия рока и верховного жреца смерти”, а затем придумывает сценарий
убийства [12, с. 236]. В «Трагедии господина Морна» жребий смертника решает
карточная масть. Морн выбирает “алую”, но ему выпадает восьмерка треф17.
В контексте определения жребия в имени воспроизводится сема ‘двойственности’
восприятия Ганусом счастливого жребия, который сперва оказывается добродушной хитростью Дандилио, затем – обманом Тременса, вытянувшего смертоносную
карту для Морна. Все это время Ганус бормочет: Я не могу… что сделал я!.. не
надо… [5, с. 200], осознавая, что смерть короля станет трагедией для счастливой
16

Тайное возвращение Гануса ни для кого из присутствующих (Тременса, Дандилио, Морна, Эдмина) уже не является секретом.
17
Оставшись один, Тременс “признается”, что подменил карту: Так! Вылезай,
бубновая пятерка, / из рукава! Не знаю, как случилось, / но, жалости мгновенной
повинуясь, / я подменил ту карту, что схватил – / малиновые ромбы – той, другой,
/ что показал. Раз-два! Восьмерка треф! – / Пожалуйте! – и выглянула смерть / из
траурного клевера на Морна! [5, с. 203]. Вряд ли можно доверять словам Тременса
о “жалости”. Скорее, не догадываясь о королевском статусе Морна, он оставляет
жизнь Ганусу, в котором таится “искра” будущего мятежа: До прихода Морна
Тременс говорил Ганусу о своей заветной мечте – проникнуть в “глухой дворец” и
уничтожить, задушить короля: Под пальцами всегда я чувствую тугое горло это… /
Ты помоги мне, Ганус, если смерть / тебя минует… [5, с. 194].
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страны. С другой стороны, Ганус, безусловно, боится смерти и даже лишается
чувств: Ганус, стой! Вот глупый – бух в обморок!.. [5, с. 202]. В Изложении
противоречивость персонажа представлена еще более явно. Когда попытка Дандилио спасти обоих дуэлянтов не удается, Ганос “истерически захохотал, захлебывается” [3, с. 290]. Судьбы Морна и Гануса находятся в руках Тременса, который
завязывает на платке крупный узел: «Морн и Ганос оба разом подошли, выхватили
ушки. Ганос, посмотрев, закачался, рухнул в обморок, стянув скатерть со
стола<…>. Господин Морн, держа в руке платок, говорит: “Узел у меня”. Тременс:
“Он больше вас испугался”. Старик под руки держит Ганоса (говорит: “Ганос,
Ганос, успокойся. Ты был спокойней, когда жена твоя… да, да, я знаю все, я знаю
все”), который сразу очнулся» [3, с. 290]. Когда Морн и Эдмин уходят, «Ганос
мечет<ся> по комнате – сумасшедший диалог: “Я погубил мир целый за тебя…”»
[3, с. 290]. Последние слова Гануса, очевидно, косвенно обращены к Мидии, ради
которой он готов погубить чудесный мир, сотворенный королем.
Мотив карты, определившей выбор цареубийцы, повторится в тематически и
сюжетно близком «Трагедии господина Морна» романе «Бледный огонь». Если в
«Трагедии» карточный жребий решает судьбу смертника, то в англоязычном
романе – определяет палача-цареубийцу. Согласно жребию, покушение на “самоизгнанного короля” Карла Возлюбленного должен совершить некий Градус, имя
которого оказывается созвучным и рифмующимся с Ганус18.
Во втором акте в имени персонажа интенсифицируется семантика ‘двойственности’, сформированная контрастно противопоставленными семами ‘огненность,
пламенность’ / ‘холод’, ‘страх смерти’ и ‘ненависть к сопернику’ / ‘преклонение
перед королем’. Новая сема ‘цареубийца’ становится знаком внутренней интертекстуальной связи между «Трагедией господина Морна» и романом «Бледный огонь»,
предопределяя сходство звукосодержательной стороны поэтонимов Ганус – Градус.
АКТ III. Сцена II.
II сцена III акта пьесы во многом совпадает с прозаическим Изложением I и III
картины III акта. Однако многие мотивы и сюжетные ходы, отмеченные в
рукописном варианте «Трагедии», не использованы в поэтическом тексте. В пьесе
отсутствуют картины, изображающие начало восстания: “<…> В отдалении легкая
тугая трескотня перестрелки. Вдоль углового дома крадутся встревоженные люди.
Голоса. Никто ничего не может понять. Порхают нелепые слухи. <…> Перестрелка
вдали смолкла. Вдоль стены проходят Клиян и Элла <…> Из их слов – так же, как
из предыдущих возгласов – только одно понятно: где-то стреляют, где-то мятеж
<…>” [3, с. 293–294]. Затем появляется пьяный Ганус с прощальным письмом от
Мидии. Следующий сюжетный ход связан с обстоятельствами, при которых Тременсу удается захватить власть. Он рассказывает Ганусу, что “По слухам, короля
задушили честолюбивые старики-сенаторы. Толпа восстала за своего короля против
дворянства и сановников. И вот Тременс улучает момент, чтобы пустить восстание
по тому пути, о котором он давно мечтал” [3, с. 294]. Во II сцене пьесы события
развертываются в ином временном плане. Тременс замечает: <…> сегодня ровно
месяц – / я обладаю пьяною страной [5, с. 218].

18

Ср.: “Градус давно уже состоял в разных хилых левацких организациях. Он
никого пока не убил, хоть не раз за свою серенькую жизнь бывал к этому близок.
Как он впоследствии уверял, его назначили выследить и убить короля лишь потому,
что такая ему выпала карта…” [13].
71

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

[Развитие линий отдельных персонажей]. Линия Гануса: “Слепой хмель
отчаяния: счастье ушло, несмотря на уничтожение помехи (начало I картины III
акта); Сознание преступления при созерцании его последствий (середина I картины
III акта); Сознание преступления как тако<во>го, сознание блистательной сущности устраненной “помехи” (конец I картины III акта и начало III картины III акта)”
[3, с. 306].
В третьем акте пьесы в имени Ганус появляется сема ‘предательство’: А вот –
предатель Ганус! [5, с. 215], хотя эти слова трусливый Клиян произносит, заведомо
зная, что его не услышат. Точка зрения Клияна недостоверна, поскольку он видит в
Ганусе соперника и ревнует к нему Эллу. На первый взгляд, оценочная номинация
“предатель” касается “отстраненности” Гануса от восстания.
В словах Первого мятежника восстанавливается внутренняя форма имени
(‘светлый’) и формируется новая смысловая связь: внешний облик Гануса напоминает изображения “святых”: Как он бледен! / Наш прежний друг неузнаваем! Все в
нем – / взгляд, губы сжатые, – как у святых, / написанных на стеклах… [5,
с. 215]. Сема ‘святости’ Гануса, поддерживая связь поэтонима с этимологическим
значением реального СИ Ганс / Ханс ‘данный Богом’, дополняется в последующем
контексте: герой помышляет об уходе в монастырь, где сможет искупить тяжкий
грех перед несчастной страной, оказавшейся во власти безумца Тременса: Каменные своды / я отыщу, где отгулы молитв и полный вздох души меня научат /
произношенью жизни… [5, с. 220]. Здесь же односторонне мыслящий Ганус “на
минутку” становится поэтом – ему, как и мудрецу Дандилио, позволено озвучить
авторское суждение: земная жизнь – туманный перевод / с божественного подлинника; общий / понятен смысл, но нет в его словах / их первородной музыки [5,
с. 220]. В прозаическом тексте мотив ухода в монастырь возникает только в третьей
картине, когда Ганус находится, по словам Набокова, в седьмой стадии: он говорит
Элле о том, что “собирается в монастырь, ибо на душе его громадный грех” [3,
с. 298]. В первой же картине III акта Изложения Набоков восстанавливает “путь”,
следуя которому Ганус, как “человек единой мысли” пришел к осознанию своей
греховности: «1) он верил, что жена ждет его, любит его; 2) он сразу понимает, что
она ему изменила; 3) он, говоря с Эллой, верит, что жена “перебесится” и позволит
пока хотя бы видеть ее; 4) он понял, что она совершенно для него потеряна (во
время этих четырех стадий король был, главным образом, соперник, и Ганос
подавлял в себе те чувства благоговения перед гениальным властелином, которые
вызывала в нем просто внешняя причина – голос, вид, походка, весь облик яркого
господина Морна). А теперь еще одна стадия: 5) жена забыта – все заглушает новое
чувство, исполинское какое-то чувство, что вот из-за него, Ганоса, погибла его
дивная, мелодичная родина. Таким образом, он сперва видит только следствие, и в
этой картине его, главным образом, занимает именно оно. А через него, то есть
через следствие, он приходит к причине, и это стадия 6) Ганос понимает, что он
преступник, так как заставил застрелиться того человека, который столько сделал
для отчизны и еще рос, обещал новые достиженья. Находясь в пятой стадии, он и
отшатывается от Тременса, предлагающего ему помочь разрушенью <…> Ганос
вступил в шестую стадию. Безмерное отчаяние» [3, с. 295]. Отчаяние героя объясняется тем, что Ганус понял, наконец, то, “о чем он раньше как-то не думал, ибо
Морн для него был просто соперник, а не король. Он соображает теперь, что король
застрелился, скрывшись куда-нибудь” [3, с. 295]. Осознание Ганусом ‘преступности перед отчизной’, означенное в шестой стадии, в стихотворном тексте получает
иное воплощение. Сема ‘предательство’, выраженная недостоверной точкой
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зрения Клияна, подразумевает преступное бездействие Гануса во время кровавого
восстания.
Во второй сцене «Трагедии» развитие линии действующего лица “проходит”
пятую, шестую и седьмую стадии. Семы ‘огненности’, ‘пылкости’, ‘страстности’,
ранее “заложенные” в имени, реактуализированы позицией Тременса, взгляд которого обращен в прошлое: <…> в тебе я, Ганус, угадал когда-то / мне родственную
огненность; тебе / я одному все помыслы доверил [5, с.218]; <…> как смеешь ты
сюда вносить / дух маскарада, лепет жизни, писк / мышиной страсти? [5, с. 229].
Упоминание Тременса о маскараде отсылает к сцене сокрытия Гануса под “маской”
Отелло, которое может быть тонким намеком на трансформацию семантической
структуры имени-образа. У Шекспира Дездемона говорит о странном “превращении” Отелло: Мой муж с недавних пор не прежний муж. / Он изменился. Это
превращенье / Так велико, что только внешний вид / Еще мне говорит, что он –
Отелло [7, с. 350].
Овладевшее Ганусом “исполинское” чувство (“из-за него погибла его дивная,
мелодичная родина”) подчеркнуто и в сюжетном действии пьесы: он презрительно
обращается с бывшими друзьями, не отвечает на заискивающее приветствие
Клияна, и “отшатывается” от Тременса, видя в нем дьявола-искусителя. Его
<…>томит единственная дума: / здесь жил герой…[5, с. 219]19. Ганус терзает себя
мыслями о том, где и как застрелил себя король. Осознание собственной преступности и “немыслимого” греха перед отчизной порождает в поэтониме семы
‘раскаяния’ и ‘искупления’ (ср.: “Расширение этого чувства в экстатическое
раскаяние, в лучистую безнадежность” [3, с. 306]). В Изложении раскаяние Гануса
описывается следующим образом: “Он чувствует милосердную нежность ко всему:
к легкой, взволнованной Элле, к бирюзовому текучему льду в окне – и даже к
грозному Тременсу” [3, с. 298].
Новое “перевоплощение” Гануса соотносится уже с развитием линии персонажа в эпизоде с письмом Мидии (в Изложении – III картина III акта): “Вспышка
прежнего желания счастья, прежней страстной любви и внешний упадок; Полное
торжество страстной злобы, вызванной прежней помехой не как таковой, а как
воспоминание таковой <Дух> борьбы <как в?> I картине II акта (конец III картины
III акта и вся I картина IV акта” [3, с. 306]. Неслучайно в поэтониме интенсифицируется сема ‘двойственности’. Мы двойственны, мы слепы, – в отчаяньи
восклицает Ганус, понимая, что его чувства по отношению к королю-Морну
противоречивы: Вся кровь моя благодарит за гибель / соперника и вся душа клянет
/ смерть короля… [5, с. 220]. ‘Двойственность’ становится теперь основополагающей характеристикой Гануса – доминантной семой в структуре имени-образа.
В Изложении отношение к королю-Морну “заявлено” в сцене появления Гануса на
площади в первый день восстания: “Он только что был у Мидии, жены своей, хотел
было в последний раз умолить ее (ведь Морн теперь убит – Морн! Морн! – а вовсе
не король. Кто говорит, что Морн – король? Бред! Бред! Просто Господин Морн,
осужденный на смерть <…>), умолить хотел ее, а нашел пустой дом и письмо
Мидии, в котором она пишет ему, что вот уехала одна, навсегда, навеки, просит не
разыскивать ее… Отчаяние Ганоса как бы снутри разогрето и окрашено вином <…>
Он ничего не признает, кроме личного своего горя” [3, с. 294]. Ганус в отчаянье,
что из-за него погиб король, потому он пытается убедить себя, что осудил на
смерть “просто” Господина Морна.

19

Тременс с дочерью живут теперь в королевском дворце.
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В пьесе события развиваются в том же смысловом ключе, но содержательные
компоненты поэтонима получают более тщательную и детальную мотивировку.
Письмо от Мидии вскрывает Элла; ревнуя, она не знает, отдавать ли его Ганусу.
Ганус же всеми силами измученной души пытается отвязаться от воспоминаний о
Мидии и о смерти короля. Он чувствует какую-то отеческую нежность к Элле,
которая вдруг признается ему в любви. Элла спрашивает, возможно ли, чтобы
Ганус ответил ей взаимностью… когда-нибудь. Но Ганус вновь одержим “единой
мыслью” – о затворничестве в монастыре и спасительном одиночестве: Не хочу / и
думать о любви! <…> Но иным / пылаю я, иного я исполнен… / Мне снятся только
строгие крыла, / прямые брови ангелов. На время / я к ним уйду – от жизни, от
пожаров, / от жадных снов… Я знаю монастырь<…> / Там буду жить, сквозь
радужные стекла / глядеть на Бога <…> и мыслить / о подвигах напрасных, о
герое, / молящемся во мраке спящих миртов / средь гефсиманских светляков… [5,
с. 223–224]. В этот момент Ганус как будто сделал выбор: он отрекается от
страстной любви к Мидии и думает о “герое” – короле, окруженном ореолом
божественности. И здесь любовь Эллы, не нашедшая “приюта” у Гануса, жаждет
отмщения: она решается отдать письмо, чтобы заставить страдать Гануса. Узнав
почерк Мидии, “летящий опрометью в память, в душу”, тот сперва отказывается
брать письмо, хотя и не разрешает Элле порвать его. Понимая, что прочесть письмо –
значит “впустить” Мидию и разжечь былую страсть, он спрашивает совета у Эллы:
Прочесть? [5, с.225]. Она отвечает отрицательно, и Ганус рвет письмо на клочки,
соглашается пойти погулять с Эллой, восторженно заявляет, что он – свободен, но
когда Элла уходит одеваться, его с неодолимой силой одолевают мысли о жене:
Как-то ей живется / там, у сестры, в далеком захолустье? / Известно ль ей о
смерти… Бес лукавый, / покинь меня! Из-за тебя отчизну / я погубил… Довольно!
Ненавижу / я эту женщину… Ко мне, назад, / о музыка раскаянья! Молитвы, /
молитвы… Я свободен, я свободен… [5, с. 226]. Поскольку Ганус уверен в смерти
соперника, он проклинает лукавую Мидию, бесовскую любовь к Мидии, ревность,
из-за которой он погубил отчизну.
Опять появляется Тременс и спрашивает, обдумал ли Ганус его предложение
примкнуть к мятежникам. Ганус бессвязно просит не мучить его, и раздраженный
Тременс выгоняет Гануса, который неожиданно (Но, может быть, / она меня
зовет!) бросается к столу [5, с. 227]. Любовь к Мидии возобладала над смиренными
и благочестивыми мыслями, а ведь Ганус еще не знает, что Мидия уехала с
Морном. В состоянии, близком к помешательству, он бросается к корзине и собирает клочки разорванного письма. В беспорядочных обрывках находит фразу “и я
несчастна” и в отчаянье не может разобрать имя Морна. Имя прочитывает Тременс
и пытается остановить Гануса, который торжественно произносит: Морн жив, / Бог
умер. Вот и все. Иду я Морна / убить, а затем, выслушав недоговоренное признание Тременса в подмене карты, слабеет, но тут же овладевает собой: Прочь,
воронье! Труп Морна – мой! [5, с. 229]. Ганус уходит – в этот момент “он в 8)
стадии, тождественной с 2), но еще более острой: опять жена, опять соперник,
только соперник, которого нужно убить” [3, с. 299]. Вновь в беспорядочном
сознании Гануса образ короля-Морна раздваивается и становится связующей нитью
между Тременсом и его прежним сторонником. Теперь единая мысль Гануса –
уничтожить внезапно ожившего соперника Морна.
Дважды в Изложении возникает сема ‘сумасшествия’ Гануса. Сперва Тременс
приходит к такому заключению, когда Ганус говорит о громадной любви к
погубленному им королю, и Тременс думает, что Ганус сошел с ума. Затем Ганус,
прочитав письмо Мидии, бессвязно кричит, что он обманут и прольется кровь,
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Тременс обращается к друзьям со словами: “Уберите этого буйно помешанного” [3,
с. 298]. В пьесе Тременс называет Гануса “сумасшедшим”, когда тот бросается к
корзине, отыскивая клочки письма Мидии [5, с.228].
Во второй сцене третьего акта доминирует сема ‘двойственности’ Гануса,
испытывающего противоречивые чувства к королю-Морну и Мидии. ‘Двойственность’ предопределяет накопление в содержательную сферу поэтонима контрастных сем ‘преступление, греховность’ и ‘раскаяние, святость’, ‘страстная любовьненависть к Мидии’, ‘дух борьбы’ и ‘отчаяние’, ‘жажда мести’ и ‘искупление’.
Неоднозначность имени-образа выражена и в противоположных точках зрения
мятежников: Несчастный Ганус… – Он счастливей нас… [5, с. 230]. Здесь же
развивается и новая в структуре поэтонима сема ‘сумасшествие’, сближающая
образы Тременса и Гануса. Вообще по мере развертывания действия сходство
вождя мятежников и его бывшего сторонника проступает все более явно. Тременс
мстит человечеству за смерть жены, Ганус исполнен ненависти к сопернику.
В обоих поэтонимах актуализированы и репродуцированы одинаковые содержательные компоненты: ‘двойственность’, ‘мятежность’, ‘огненность, пылкость’ /
‘холод’, ‘безумие’ и др., которые формируют образы трагических персонажей,
“узоры судьбы” которых зависят от сходства событий, мыслей, чувств, по-разному
переживаемых Тременсом и Ганусом.
АКТ IV
Монолог Гануса в финале IV акта пьесы представляет собой лишь небольшой
фрагмент первой картины IV действия Изложения, сюжет которой развертывается в
“облитом металлическими потоками луны” саду, где Ганус ждет утра, чтобы войти
в дом и убить господина Морна. Множество ситуаций, существенно дополняющих
структуру поэтонимов Морн и Ганус, отсутствует в пьесе, поэтому прозаический
текст первой картины приводится здесь с незначительными сокращениями: «А ждать
у себя в гостинице он (Ганус – Э.К.) не может – слишком привлекает его эта
белесая каменная вилла, где (…) живет его соперник – не король, а хищный и
хитрый соперник – этот Господин Морн, который сперва увлек, а затем бросил (так,
по крайней мере, Ганнес понял из довольно смутного письма, им разорванного на
клочки), бросил Мидию. <…> И вдруг, тихо поблескивая, медленно раскрывается
стеклянная дверь на меловой террасе, появляется фигура Господина Морна <…>
Ганнес гакнул и выстрелил. Господин Морн зашатался и соскользнул по ту сторону
балюстрады <…> Господин Морн скрытый балюстрадой, свежо смеется, поняв, что
вот он ходил во сне, что-то разбудило его – и как хорошо, что он упал налево, а не
направо, вниз, на крепкий гравий садовой площадки. Ганнес окликает его, подбежав к лестнице. Смех Морна затих. Он подымается из-за балюстрады и медленно
и твердо начинает спускаться по ступеням к Ганнесу. Как все люди, только что
проснувшиеся, Морн ясен и безбоязнен. Ганнес говорит ему: “Я смерть твоя, я
пришел за тобой”. Морн внезапно попятился назад, кричит: “Стреляй, стреляй, пока
я не проснулся!” Меж тем на террасу из стеклянной двери выбежали двое полуодетых слуг. Ганнес спрашивает: “Ты боишься?” Морн: “Да, но я готов. Стреляй”.
Ганнес метнулся, выстрелил и тотчас же скрылся в лунной черноте. Господин Морн
рухнул на ступень<…>» [3, с.299-300].
В Изложении реактуализирована ‘двойственность’ Морна в восприятии
Гануса. Не раз воспроизводимое в пьесе ‘раздвоение короля-Морна’ в сознании
Гануса (король – спаситель родины, Морн – соперник) здесь усилено отрицанием:
Ганус решается на убийство не короля, а “хищного и хитрого соперника” Господина Морна, который остался жив, вопреки дуэльному этикету.
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В пьесе Ганус появляется лишь в финальной сцене, чтобы убить соперника.
В заключительном монологе с помощью тройного повтора имени подчеркнуто
забвение королевского статуса: ненависть Гануса сосредоточена на Морне: Морн…
Морн… где Морн?.. <…> Какой-то сад… и вот – / я у него в гостиной… Это сон, /
но до того как я проснусь… Здесь тихо…/ Неужто он ушел? На что решиться? /
Ждать? Боже, Боже, Боже, ты позволь мне / с ним встретиться наедине!..
Прицелюсь / и выстрелю… И кончено!.. <…> / Рука дрожит, напрасно я вина / там
выпил, в той таверне, под горою… / И шум в ушах… А может быть? Да, точно! /
Шуршат шаги… Теперь скорей… [5, с. 248]. Ганус прячется, когда Морн возвращается, он целится “дрожащей рукой” [5, с. 248]. Авторская ремарка “Ганус
целится” завершает четвертый акт пьесы. В этой сцене Ганус в последний раз
появился в качестве действующего лица.
АКТ V
В Изложении II и III картин IV действия о Ганусе нет никаких упоминаний.
Судьба его (единственного из всех основных действующих лиц) остается неизвестной. Но “отзвук” его выстрела скажется на трагической смерти Тременса, его
дочери и приближенных. Рана короля-Морна оказалась не смертельной, он
“воспрял духом и снова стал самим собой после того, как он заплатил свой долг,
приняв выстрел противника” [1, с. 263]. Ганус как будто уничтожил Морна, но
король остался жить, чтобы подавить кровавый террор Тременса еще более жестоким – по его приказу убивают Тременса, Эллу, Клияна и Дандилио.
В первой сцене о Ганусе упоминает Тременс. В ожидании толпы народа,
окружившей дворец, он говорит о “занятном слухе”, связанном с возвращением
короля: <…> будто бы грабитель – где-то там / на юге, видите ли, в дом забрался
/ и бац в башку хозяина, – а тот – / извольте – объявился властелином <…> это
все выдумки <…> А жалко, Дандилио, / что вымышленный вор не уничтожил /
придуманного короля!.. [5, с. 257]. Не догадываясь о подлинной сущности “грабителя”, Тременс называет Гануса “вымышленным вором” и, наконец, узнает правду
от Дандилио: Да – бедный Ганус, / Не повезло… [5, с. 257]. “Как – Ганус?” –
восклицает Тременс, осознав, что его бывший сторонник невольно стал убийцей
короля, как и приснилось когда-то Тременсу: О, мне смешно, что втайне от меня /
работали моя же мысль и воля, / что как-никак я сам, своей рукою / смерть королю
– хоть мнимую – послал! / И в Ганусе я втайне не ошибся: / он был слепым орудием
слепца… / Не сетую! С холодным любопытством / разглядываю хитрые узоры – /
причины и последствия – на светлом / клинке, приставленном к груди… [5, с. 259].
‘Двойственность’ Гануса проявляется здесь в явном и завуалированном виде:
Тременс считает его “орудием” мести королю, но не понимает, что он станет и
косвенной причиной смерти самого Тременса и его близких, смерти, которую так
по-разному (со смирением, равнодушием или диким страхом) ожидают персонажи.
“Хитрый узор” судьбы, о котором упоминает Тременс, возникает по воле автора,
который умалчивает о судьбе Гануса, оставляя тем самым “право на жизнь” персонажу, сумевшему обрести духовную свободу. Развитие линии Гануса завершается:
“12) Освобождение духовное. Религиозная лучистость, как естественное продолжение настроения в середине III картины III акта (его письмо в III картине IV акта)”
[3, с. 306]. Очевидно, что письмо Гануса, упомянутое в Развитии линии и
отсутствующее в прозаическом и стихотворном текстах, поддерживает семы
‘святости’ (ср.: Все в нем – / взгляд, губы сжатые, – как у святых, / написанных
на стеклах… [5, с. 215]; мысли Гануса об искуплении греха, “милосердная
76

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

нежность ко всему” [5, с. 298]) и ‘света’, заявленные говорящим именем персонажа
и близким по звучанию антропонимом Ганс.
Игровая поэтика онима Ганус реализуется за счет интертекстуально обусловленных семантических компонентов (семы ‘ревность’, ‘актерство’ взаимосвязаны
с образом Отелло, сема ‘цареубийца’ – с Градусом). Приемы сокрытия, умолчания,
обмана как основные в идейно-содержательной сфере произведения актуализированы в поэтониме Ганус и обусловлены развертыванием сюжетного действия:
Ганус как безымянный таинственный посетитель Тременса, Ганус в маске Отелло
на вечере у Мидии и, наконец, сокрытие судьбы Гануса в финале. Изменения в
содержательной структуре имени-образа связаны с развитием линии персонажа в
рукописных материалах и реализацией семантического потенциала поэтонима в
драматическом произведении. В «Трагедии господина Морна» воспроизводятся и
интенсифицируются контрастные семы СИ Ганус: ‘твердость/ легкость, нежность’,
‘бледность, ясность / темнота’, ‘огненность, пылкость, страстность’ / ‘холод,
страх смерти’, ‘шут’ / ‘трагик’, ‘страстная любовь-ненависть к Мидии’, ‘мятежность’ / ‘отчаяние’, ‘ненависть к сопернику’ / ‘преклонение перед королем’,
‘ревность’ / ‘всепрощение’, ‘преступность, греховность’ / ‘раскаяние, искупление’,
‘предательство’ / ‘святость’, ‘духовное освобождение’ / ‘безумие’, ‘несчастный’ /
‘счастливый’. Трансформации поэтонима “завершаются” реактуализацией ‘света’
как эксплицитной семы говорящего имени и ‘святости’ как имплицитного компонента образной стороны онима. Все указанные элементы содержания усиливают
доминантную в структуре имени-образа ‘двойственность’, которую считаем семантемой поэтонима Ганус, или его совокупным значением как результатом постепенного присоединения контрастных (по преимуществу) сем. Такое понимание
имени восходит к мыслям П. Флоренского о сущности имени и ее постижении:
“<…> имя не может быть определено, описано или рассказано – с помощью
перечисления отдельных признаков, отдельных черт. Порознь взятые, такие
признаки – черты, как бы их не накоплять, не способны передать главного в имени –
его структуры, строения его как целого, его – как формы, короче – его самого<…>.
Аналитически разобранное, оно утрачивает самую суть свою и остается в конечном
счете нагромождением психологических и прочих черт, более-менее свойственных
всякой личности и вместе с тем в составе каждого имени – более-менее случайных.
Порознь каждая из таких черт может встретиться в представителе любого имени, и
каждая – у такового может отсутствовать. Не отдельные черты сами по себе
характерны, а известные сложные соотношения их” [14, с. 497–498]. Выводы
П. Флоренского в полной мере относятся к именам художественного произведения,
но только – к поэтонимам не в процессе формирования, а к именам, “готовым” к
выходу за пределы контекста. Другими словами, распознание сущности имени в
развертывающемся контексте произведения есть поступательное выявление и,
одновременно, совмещение, объединение сем в содержательной структуре имени,
которая окончательно сформирована только в пространстве завершенного текста.
В «Трагедии господина Морна» Набоков не только “<… > не принимает
фатализм трагедии, неумолимость рока, которая очевидна с самого начала, железную логику причины и следствия <…>отвергает искусственное расщепление жизни
на комедию и трагедию <…> и добивается, чтобы его персонаж полностью
обманывал все ожидания, – и не один раз, а дважды и трижды”, как точно отмечает
Б. Бойд [1, с. 264–265], но отказывается от традиционного в драматургии “деления”
на положительных и отрицательных персонажей. Драма Набокова противоречит
сложившимся канонам создания действующего лица как “набора” изначально
заданных возможностей. “Узор судьбы” Гануса, как и любого другого персонажа
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«Трагедии господина Морна», создается из неоднозначного, зачастую противоречивого, смешения добра и зла, трагического и комического, что доказывает
неприятие автором “железной логики” причинно-следственных связей в драматическом тексте.
РЕЗЮМЕ
Досліджено поетонімогенез Ганус як процес взаємодії змістовної структури
імені та тексту. Виявлено образні компоненти семантики оніма, що формують
“емблему особистості” персонажа при поступальному розвитку сюжету. Визначено
прийоми поетики п’єси, що зумовлюють смислове розгорнення імені та тексту.
Ключові слова: динаміка імені-образу, інтертекстуальність, поетонім,
поетонімогенез, семантема, змістовна структура.
SUMMARY
The poetonymogenesis Ганус as interaction of onym’s semantic structure is
analyzed. The components of onym’s semantics, forming of “emblem of personal” in the
progressive movement of plot are revealed. The methods of the onym’s poetics,
predetermining of semantic development of proper name and text are designated.
Key words: dynamics of name-image, intertextual, semantic structure, poetonym,
poetonymogenesis, semanteme.
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УДК 81’37:811.161.1
СИНТАГМАТИКА ЛЕКСЕМЫ ВЕРА ‘УБЕЖДЕННОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ
В КОМ-ЧЕМ-Н.’ В СВЕТЕ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА
(по данным «Национального корпуса русского языка»)
Н. А. Ярошенко
Реферат. В статье осуществляется дискурсивный анализ фрагмента словообразовательного гнезда с вершиной вера как вербализации соответствующего
концепта в русской языковой картине мира. На основе данных «Национального
корпуса русского языка» определены синтагматические возможности лексемы
вера ‘уверенность, убежденность в ком-, чём-л.’. Выделены типичные конструкции,
в пределах которых реализуется значение ‘убежденность, уверенность в ком-чемн.’. Выявлены особенности сочетаемости лексемы вера ‘уверенность, убежденность
в ком-, чём-л.’ с существительными, прилагательными, глаголами и местоимениями. Установлено, что лексема вера ‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’
сочетается по преимуществу со словами, подчеркивающими ее амбивалентный
характер.
Ключевые слова: словообразовательное гнездо, фрейм, концепт, синтагматика.
Одним из актуальных направлений современной дериватологии является
пропозиционально-фреймовое моделирование словообразовательных парадигм и
словообразовательных гнезд (работы Л. А. Араевой, К. А. Демиденко, И. В. Евсеевой, М. С. Косыревой, О. Ю. Крючковой, А. М. Кыртепе, И. А. Нефляшевой,
М. А. Осадчего, А. Н. Шабалиной и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].
Словообразовательные гнезда также анализируются как одно из средств объективации того ли иного концепта (см. [13; 14; 15]). В рамках пропозициональнофреймового подхода словообразовательное гнездо (далее — СГ) рассматривается в
качестве фрейма, т. е. структуры получения, хранения и актуализации знаний и
опыта в форме стереотипных, социально и культурно значимых ситуаций [9, с. 36;
5, с. 29—30]. В свою очередь «фреймовая структура СГ состоит из слотов, которые
включают лексемы одного гнезда, имеющие более тесную семантическую связь»
[9, с. 53].
По справедливому замечанию А. М. Савкатовой (Кыртепе), «построение
фрейма словообразовательного гнезда само по себе не раскрывает содержания
запечатленной в системе однокоренных слов концептуальной области» [15, с. 90].
По мнению исследовательницы, «фреймовая структурация словообразовательного
гнезда позволяет выявить направления (аспекты) концептуализации изучаемого
внеязыкового феномена» [15, с. 90]. В то время как концептуальное содержание,
понимаемое как совокупность знаний о явлении внеязыковой действительности,
раскрывается в дискурсе, в речевом употреблении языковых единиц – компонентов
фрейма [15, с. 90].
Цель предлагаемой статьи — дискурсивный анализ фрагмента словообразовательного гнезда с вершиной вера как вербализации соответствующего концепта.
При этом объектом исследования является лишь та часть указанного СГ, которая
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соотносится с таким ЛСВ лексемы вера, как ‘уверенность, убежденность в ком-,
чём-л.’.
Следует отметить, что, по мнению М. В. Пименовой, концепт «вера» относится к числу так называемых базовых концептов [16, с. 48], при этом в части своих
значений он входит в подкласс социальных (религиозных концептов), а в части
значений — в подкласс психических (ментальных) концептов.
Как свидетельствуют данные различных лексикографических источников [17;
18; 19; 20], в целом семантическая структура существительного вера включает три
основных значения:
1. Уверенность, убежденность в ком-, чём-л.
2. Убежденность в существовании Бога.
3. Религиозное учение, вероисповедание; религия.
В «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова зафиксировано словообразовательное гнездо со словом-вершиной вера, которое охватывает
110 производных [21, с. 149—150]. Методом сплошной выборки из толковых
словарей [18; 19] были извлечены лексемы, которые также являются компонентами
анализируемого гнезда. Таким образом, мощность СГ существительного вера —
151 дериват. При этом со значением ‘уверенность, убежденность в ком-, чём-л.’,
как свидетельствует анализ, соотносится 72 производных рассматриваемого гнезда.
Итак, на основе материала исследования, извлеченного из «Национального
корпуса русского языка» [22], определим синтагматические особенности лексемы
вера ‘уверенность, убежденность в ком-, чём-л.’. Авторская картотека в целом
включает 345 контекстов с названной лексемой, в 178 из которых реализуется
значение ‘уверенность, убежденность в ком-, чём-л.’.
Как свидетельствует анализ фактического материала, для объективации содержательного смысла вера ‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ используются
разнообразные средства.
Прежде всего следует отметить возможность выделить типичные конструкции, в пределах которых реализуется значение вера ‘убежденность, уверенность
в ком-чем-н.’:
1. Конструкция «вера в что-л.»: вера в научной прогресс, вера в широкие
перспективы, вера в «счастливый билетик», его вера в жизнь, вера в беспощадность карающей руки великого Сталина, его вера в мировую коммуну, вера в
истинность марксизма, моя вера в свободу, вера в неизменность друга, вера в
справедливость, человеческая вера в добро, моя вера в людей, вера в незыблемость
освящённых тысячелетним развитием математики аксиом, вера в могущество и
светлый дар своих рук, его твёрдая вера в свои фантазии, вера в единодержавие и
универсальность научного знания, вере в реальность одного только эмпирического,
чувственного бытия, с верой в выводы научного знания, вера в положительную
науку, вера в науку ― вера в религию, вера в новое откровение, вера в «Великую
Россию», вера в русское государство, детски-наивная вера во всемогущество
хитрости, вера в божественное страдание, болезненная вера в обетованный союз
правды и счастья, вера во всемогущество уставов и в силу принудительных правил,
вера в спасительную силу и решающее значение личного творчества, вера в
природу, вера в свою силу, вера в Красную армию, вера в победу, твоя вера в
желтую прессу настолько огромна, наша вера в справедливость и оправданность
этого мира, вера в силу медицины, сверчеловеческая вера в силу медицины и
правильность анализов, вера в русский характер, вера взрослеющего в собственную
уникальность и бессмертность, вера в собственную исключительность, вера в
чудесное, самозабвенная вера в перспективность древнего ремесла, поражала вера
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в эти идеалы, вера в победу социализма, наша вера в счастливое будущее и в победу
коммунизма, вера в социальную поддержку, возникает вера в могущество врача, в
подростковой вере в собственную неуязвимость, вера в абсолютную непогрешимость цензора, подводит меня моя вера в порядочность людей, вера в нацию,
несокрушимая вера в человеческий идеал, вера моя в надежду настоящей любви,
его вера в несокрушимую мощь научной мысли, имплицитная вера в существование
особого типа рациональной человеческой мотивации, вера в телепатию, вера в
НЛО, вера человека в собственную способность повлиять на явления внешнего
мира, вера в ряд хозяйственно-бытовых примет, их вера в лучшее будущее,
сохранялась вера в справедливость, вера американцев и римлян в публичный процесс, вера в собственную позицию пропала, типична вера в силу индивидуальных
решений, вера в сверхличную ценность, их вера в праведность жертв и лишений,
вера в собственное предназначение, вера в Fatum, либо вера в Futurum, вера в
перенесении всех скорбей, вера в разговор с начальником «по-хорошему», вера в
незыблемую истинность Православной Церкви, вера в процветание, беззаветная
вера в металл, непоколебимая вера в собственные силы, первична вера в необходимость быстрого бездумного инверсионного разрушения старого, исконная наивная
вера в печатное слово, вера в будущее, безоговорочная вера в его партию, вера в
золотой стандарт, вера в истины, его вера в могущество науки, вера в себя и в
достижимость чего-то реального уже в «этой» жизни, вера в значимость и даже
судьбоносность наших поступков, вера в энтузиазм, пропадала вера в собственную
позицию, вера в собственные силы и окружение, детская вера в виртуальные
рекомендации западных учебников, вера в доллар (82 уотребления).
2. Конструкция «вера в кого-л.»: вера в человека, ее вера в него, вера в
экстрасенсов, появляется вера в себя, вера «в вышестоящее начальство», наша
боевая, наша солдатская вера в командиров и вождей русского освобождения, вера
в него ― учителя, вера в заботливого царя-батюшку, безоговорочная вера в лидера,
в его команду, вера в себя и в достижимость чего-то реального уже в «этой»
жизни, кончается вера в себя (15 употреблений).
3. Конструкция «вера в чем (где)»: роль веры в математике (1 употребление).
4. Конструкция «вера кому»: вера своему наставнику (1 употребление).
5. Конструкция «вера чего»: вера сердца (1 употребление).
6. Конструкция «вера кого (чья)»: вера предпринимателей, крепкая вера
моряков, вера взрослеющего в собственную уникальность и бессмертность, вера
Малышева в меня, вера больного в нашем деле ― она разве что патологоанатому
не нужна, вера человека в собственную способность повлиять на явления внешнего
мира, вера американцев и римлян в публичный процесс, бешеная вера самого Слав
Славыча (8 употреблений).
7. Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным «вера
в то, что ....»: будет соответствующая вера предпринимателей в то, что
предприниматель сможет нормально развиваться; вера в то, что стоит ему
«только четверть часа в окошко с народом поговорить» и народ тотчас с ним «во
всем согласится» и за ним «пойдёт»; вера в то, что если я возьмусь, то сделаю
существенно лучше; крепкая вера моряков в то, что ...; трогательно-идиотическая, кротко-упрямая вера в то, что человек любит человека и только любит,
нужна вера в то, что выздоровеете, окрепла вера в то, что я всё смогу, всё
преодолею, его вера в то, что душа человеческая хранит в себе свет, вера в то,
что «суд присяжных в том виде, в каком он существует в Америке, представляет
собой такое же прямое и крайнее следствие принципа народовластия, как и
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всеобщее избирательное право», фундаментальная вера в то, что на Украине
нация всегда уважала свободу, безграничная вера в то, что он говорил и делал,
твердая вера в то, что Ханна будет моей, отеческая вера в то, что ласточке еще
есть куда вернуться, наша заветная и, как стопарь, спасительная вера в то, что
все само собой и как-нибудь тихонько рассосется (14 употреблений).
Существительное вера ‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ в рассматриваемых контекстах сочетается с определенными притяжательными местоимениями,
использование которых подчеркивает личностное восприятие веры как убежденности, уверенности: (1) его вера в жизнь, его твёрдая вера в свои фантазии, его
вера в несокрушимую мощь научной мысли, его вера в могущество науки, (2) ее вера
в него, (3) моя вера в свободу, моя вера в людей, подводит меня моя вера в
порядочность людей, вера моя в надежду настоящей любви, (4) твоя последняя
вера, твоя вера в желтую прессу настолько огромна, (5) их вера не была полной,
их вера в лучшее будущее, их вера в праведность жертв и лишений, (6) наша вера в
справедливость и оправданность этого мира, наша вера в счастливое будущее и в
победу коммунизма, наша боевая, наша солдатская вера в командиров и вождей
русского освобождения.
Существительное вера в значении ‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ в
анализируемых контекстах сочетается с рядом прилагательных, которые могут
быть объединены в несколько групп на основе мотивационного признака концепта
и пропозиций в структуре СГ:
1. ‘Твердость, крепость веры’:
 Крепкая вера: крепкая вера моряков (1 употребление).
 Твердая вера (вера тверда): твёрдая вера в свои фантазии вводила
людей; тверда была вера и нерушимо ее единство; твердая вера в то,
что Ханна будет моей (3 употребления).
 Непоколебимая вера (вера непоколебима): его вера была непоколебима; непоколебимая вера в собственные силы (2 употребления).
 Несокрушимая вера: несокрушимая вера в человеческий идеал (1 употребление).
 Фундаментальная вера: фундаментальная вера в то, что на Украине
нация всегда уважала свободу (1 употребление).
 Устойчивая вера: вера в социальную поддержку является более устойчивой, реалистичной и действенной (1 употребление).
2. ‘Хрупкость, беззащитность веры, возможность ее утраты’:
 Преодоленная вера (вера преодолена): преодолена вера в незыблемость
освящённых тысячелетним развитием математики аксиом (1 употребление).
 Потерянная вера: потерянная вера (1 употребление).
 Сломленная вера: прежняя вера оказалась сломленной (1 употребление).
 Поколебленная вера (была поколеблена): оптимистическая вера в научной прогресс была, однако, сильно поколеблена (1 употребление).
3. ‘Доверчивость, слепота, наивность, безграничность веры’:
 Фанатическая вера: фанатическая вера в истинность марксизма; в
нём была догматическая исступлённость, фанатическая вера и слепота веры (2 употребления).
 Слепая вера: слепая вера (1 употребление).
 Безотчетная вера: безотчетная вера (1 употребление).
 Беззаветная вера: беззаветная вера в металл (1 употребление).
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 Самозабвенная вера: самозабвенная вера в перспективность древнего
ремесла строителей-каменщиков (1 употребление).
 Наивная вера: исконная наивная вера в печатное слово (1 употребление).
 Безоговорочная вера: безоговорочная вера в лидера, в его команду, в
его партию (1 употребление).
 Детски-наивная вера: детски-наивная вера во всемогущество хитрости (1 употребление).
 Детская вера: детская вера в виртуальные рекомендации западных
учебников (1 употребление).
4. ‘Сила веры, ее размах’:
 Сверхъестественная вера: вера в силу медицины, тем не менее, сверхъестественная (1 употребление).
 Сверхчеловеческая вера: сверчеловеческая вера в силу медицины и
правильность анализов (1 употребление).
 Бешеная вера: бешеная вера самого Слав Славыча (1 употребление).
 Безграничная вера: безграничная вера в то, что он говорил и делал
(1 употребление).
 Огромная вера (вера огромна): твоя вера в желтую прессу настолько
огромна (1 употребление).
 Кротко-упрямая вера: трогательно-идиотическая, кротко-упрямая вера
в то, что человек любит человека и только любит (1 употребление).
5. ‘Болезненный характер веры’:
 Трогательно-идиотическая вера: трогательно-идиотическая, кроткоупрямая вера в то, что человек любит человека и только любит
(1 употребление).
 Болезненная вера: болезненная вера в обетованный союз правды и
счастья (1 употребление).
6. ‘Особый характер веры, ее необычность’:
 Другая вера: в нём жила другая вера ― вера в беспощадность карающей руки великого Сталина; ее сила и вера стала другая (1 употребление).
 Особая вера: особая вера (1 употребление).
7. ‘Первичность — вторичность веры, ее временное восприятие’:
 Первичная вера (вера первична): первична вера в необходимость быстрого бездумного инверсионного разрушения старого (1 употребление).
 Исконная вера: исконная наивная вера в печатное слово (1 употребление).
 Заветная вера: наша заветная и, как стопарь, спасительная вера в то,
что все само собой и как-нибудь тихонько рассосется (1 употребление).
 Последняя вера: умрёт последняя вера в человека; твоя последняя
вера терниями заглохнет (1 употребление).
 Прежняя вера: прежняя вера оказалась сломленной (1 употребление).
8. ‘Оптимистичность веры, ее чистота’:
 Оптимистическая вера: оптимистическая вера в научной прогресс
(1 употребление).
 Светлая вера: приходит вера, светлая, радостная (1 употребление).
 Радостная вера: приходит вера, светлая, радостная (1 употребление).
9. ‘Принадлежность веры кому-то, ее соотнесенность с чем-либо’:
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 Человеческая вера: человеческая вера в добро (1 употребление).
 Боевая вера: создала наша боевая, наша солдатская вера в командиров
и вождей русского освобождения (1 употребление).
 Солдатская вера: создала наша боевая, наша солдатская вера в командиров и вождей русского освобождения (1 употребление).
 Отеческая вера: отеческая вера в то, что ласточке еще есть куда
вернуться (1 употребление).
 Религиозная вера: религиозная и политическая вера (1 употребление).
 Политическая вера: религиозная и политическая вера (1 употребление).
10. ‘Живой или мертвый характер веры’:
 Мертвая вера (вера мертва): дружба, мол, как вера, без дел мертва
(1 употребление).
 Живая вера: бесконечная любовь к своему Отечеству, живая в него
вера (1 употребление).
11. ‘Всеохватность, полнота веры’:
 Полная вера: их вера не была полной, зато с полной верой работал
всю жизнь; полная, не подлежащая никакому сомнению вера в незыблемую истинность Православной Церкви (2 употребления).
12. ‘Обычность, типичность веры’:
 Типичная вера: типична вера в силу индивидуальных решений (1 употребление).
13. ‘Иррациональность веры’:
 Вненаучная вера: вненаучная вера (1 употребление).
14. ‘Невыраженность веры’:
 Имплицитная вера: имплицитная вера в существование особого типа
рациональной человеческой мотивации (1 употребление).
15. ‘Искренность веры’:
 Искренняя вера: это наша искренняя вера (1 употребление).
16. ‘Свобода веры’:
 Свободная вера (вера свободна): его вера в человека была свободна от
всякого одностороннего идеализма или спиритуализма (1 употребление).
17. ‘Спасительный, действенный характер веры’:
 Спасительная вера: наша заветная и, как стопарь, спасительная вера
в то, что все само собой и как-нибудь тихонько рассосется (1 употребление).
 Действенная вера: вера в социальную поддержку является более
устойчивой, реалистичной и действенной (1 употребление).
18. ‘Реалистичность веры’:
 Реалистичная вера: вера в социальную поддержку является более
устойчивой, реалистичной и действенной (1 употребление).
Существительное вера ‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ в анализируемых контекстах реализуется прежде всего в сочетаниях со следующими глаголами, причастиями и глагольными сочетаниями, которые, как и прилагательные,
могут быть объединены в несколько групп на основе мотивационного признака
концепта и пропозиций в структуре СГ:
1. ‘Вера способна исчезать, пропадать, уходить, ослабевать, умирать’:
 Слабеть: слабеет моя вера во все синтетическое (1 употребление).
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 Начинать пропадать: вера потихоньку начинает пропадать (1 употребление).
 Пропасть (пропадать): вера в собственную позицию пропала у меня на
ход раньше, чем надо; пропадала вера в собственную позицию (2 употребления).
 Кончаться: кончаются физические силы, а главное ― вера в себя
(1 употребление).
 Умирать: умрёт последняя вера в человека (1 употребление).
 Уйти: душа его, его вера в мировую коммуну, его революционная романтическая сила ушли с теми, кто был уничтожен в 1937 году
(1 употребление).
 Терниями заглохнуть: твоя последняя вера терниями заглохнет
(1 употребление).
 Полететь к дьяволу: моя вера в людей, мои убеждения, то дело, над
которым я, правда, лениво и вяло, но зато с полной верой работал всю
жизнь, взгляды, которые я исповедовал, и даже моя профессия и годы
учения, ― всё полетело к дьяволу (1 употребление).
2. ‘Веру можно разрушить, отнять’:
 Может быть разрушена: наша вера в справедливость и оправданность
этого мира может быть разрушена какой-нибудь огромной трагедией (1 употребление).
 Отнять: отнять у живых участников событий веру в то, что их близкие и друзья не погибли бессмысленно (1 употребление).
3. ‘Вера способна сохраняться, быть крепкой, неизменной’:
 Не дрогнуть: не дрогнула даже на миг его вера на сточасовых
допросах, не дрогнула, и когда, лежа на полу, он видел начищенный,
блестящий носок хромового сапога у своего окровавленного рта
(1 употребление).
 Не проходить: никогда не проходила у меня вера в новое откровение
(1 употребление).
 Не меняться: это наша искренняя вера, и она не меняется ни при
каких обстоятельствах (1 употребление).
 Сохраняться: у меня каким-то чудом еще сохранялась вера в справедливость (1 употребление).
4. ‘Вера способна возвращаться, приходить, появляться, рождаться,
крепнуть’:
 Возвращаться: возвращается нам не только вера в человека, но и вера
в природу; возвращается и вера в человека, который тут уже является не в своём одиночестве, немощи и неволе, а как свободный
участник божества и носитель силы Божией (2 употребления).
 Приходить: приходит вера, светлая, радостная (1 употребление).
 Появиться (появляться): появилась вера, что наконец состоится наше
«третье поколение» артистов в Художественном театре; появляются вера в себя и оптимистический настрой (2 употребление).
 Возникать: возникает вера в могущество врача и отрицание тяжести болезни (1 употребление).
 Рождаться: именно после мясорубки боев рождается вера, что самое
плохое осталось в прошлом (1 употребление).
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 Окрепнуть: самозабвенная вера в перспективность древнего ремесла
строителей-каменщиков окрепла настолько; окрепла вера в то, что я
всё смогу, всё преодолею (2 употребления).
 Крепнуть: крепло наше мировоззрение и вера в победу социализма
(1 употребление).
 Укрепиться: вера в победу укрепилась (1 употребление).
5. ‘Веру можно обрести’:
 Обрести: обрести новую (веру) ему не удавалось (1 употребление).
6. ‘Вера способна объединять’:
 Соединять: вера соединяла его с Игорем Таммом (1 употребление).
 Объединять: вера придавала нам силы и объединяла нас всех, помогала
преодолевать все трудности и лишения (1 употребление).
7. ‘Вера способна влиять, воздействовать, подавлять, дурманить, убивать и в целом оказывать негативное воздействие’:
 Влиять: вера влияла на урожай, на удои, на лесопосадки; вера в доллар
никак не должна влиять на оперативную работу (2 употребления).
 Воздействовать: эта вера, заразительная убежденность столь сильно
воздействовали на окружающих людей (1 употребление).
 Не брать ‘не оказывать воздействия’: моя вера в свободу его не брала
(1 употребление).
 Держать в напряжении: вера в могущество и светлый дар своих рук,
глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывном внутреннем напряжении (1 употребление).
 Вводить в щектоливое положение: иногда его твёрдая вера в свои
фантазии вводила людей, имевших с ним дело, в положения весьма
щекотливые (1 употребление).
 Продиктовать: эта вера продиктовала ей одно из самых сильных
стихотворений (1 употребление).
 Убивать: вера убивала само желание читать что-либо (1 употребление).
 Лишать возможности: вера в абсолютную непогрешимость цензора,
тем более московского, лишала коллег-журналистов не только возможности мыслить свободно, оригинально (1 употребление).
 Подводить: подводит меня моя вера в порядочность людей (1 употребление).
 Дурманить: безоговорочная вера в лидера, в его команду, в его партию
дурманит общество и делает его податливым (1 употребление).
 Делать податливым: безоговорочная вера в лидера, в его команду, в его
партию дурманит общество и делает его податливым (1 употребление).
8. ‘Вера способна побеждать, помогать, придавать силы и в целом
оказывать положительное воздействие’:
 Побеждать: а уж если она (вера) побеждает, то у неё появляется
множество ревнителей (1 употребление).
 Превозмогать: вера всё превозмогает (1 употребление).
 Горами движет и города берет: Ох, уж эта вера! Та самая, что горами
двигает и города берёт (1 употребление).
 Помогать: вера в который помогла мне все это увидеть; вера придавала нам силы и объединяла нас всех, помогала преодолевать все
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трудности и лишения; эта вера и эта любовь помогли Гурченко
пронести свою сущность сквозь все испытания славой и бесславием,
помогли ей сохранить свое лицо; беззаветная вера в металл, любовь
к ремеслу помогают кузнецу творить чудеса даже в таких условиях
(4 употребления).
 Спасать: его вера в то, что душа человеческая хранит в себе свет,
спасает его от соблазна игры с темными силами (1 употребление).
 Придавать силы (силу): ему эту силу придавала вера; вера придавала
нам силы и объединяла нас всех, помогала преодолевать все трудности и лишения; эта вера придает силу подростковому Я и тем
самым становится средством успешности перехода от детства к
взрослости (2 употребления).
 Создавать: всех наших боевых товарищей создала наша боевая, наша
солдатская вера в командиров и вождей русского освобождения
(1 употребление).
 Творить чудеса: вера творила чудеса, делала опыты успешными
(1 употребление).
9. ‘Вера способна производить впечатление’:
 Поражать: поражала вера в эти идеалы у некоторых людей (1 употребление).
10. ‘Вера способна приобретать приверженцев’:
 Находить поклонников: любая вера находит поклонников (1 употребление).
11. ‘Вера способна быть необходимой, нужной’:
 Быть необходимой, нужной: ее восхищение, ее вера были необходимы
ему как водка пьянице; только нужна вера в то, что выздоровеете;
вера больного в нашем деле ― она разве что патологоанатому не
нужна; человеку нужна вера (4 употребления).
12. ‘Вера способна быть, существовать, жить’:
 Жить: в нём жила другая вера ― вера в беспощадность карающей
руки великого Сталина (1 употребление).
 Быть: не может не быть вера в спасительную силу и решающее значение личного творчества; такая вера в этот чай была (2 употребления).
 Слышаться: слышится вера в русский характер, в его духовную мощь,
а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского
человека... (1 употребление).
13. ‘Вера способна вызывать положительные эмоции’:
 Заслуживать уважения: такая вера заслуживает уважения (1 употребление).
Следует отметить, что лексема вера ‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’
часто используется в одном контексте со словами надежда, любовь, долг.
Например:
 В их глазах и вера, и любовь, и надежда — я не могу устоять.
[Александр Волков. Одеться с иголочки и без ниточки // «Знание –
сила», № 10, 2003].
 Другая стихия, не менее важная ― это то, что во всей вседневной
жизни мы называем беспечностью и что в высшем своём значении
есть вера в свою силу, почти не существующая в Европе, где жизнь
почти без надежды на будущее. [В.Ф. Одоевский. Элементы народные
(1843)].
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 Повсюду у Пушкина, ― говорит Достоевский, ― слышится вера в
русский характер, в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и
надежда, великая надежда за русского человека... ». [Евгений Болотин. «Какой-то крестьянин Опекушин…» (2004) // «Наш современник»,
2004.06.15].
 О вера моя в надежду настоящей любви... [Н. Леонов, А. Макеев. Эхо
дефолта (2000-2004)].
 Вера в разговор с начальником «по-хорошему» значительно превосходит надежду на все, вместе взятые, формальные институты защиты
трудовых прав. [Возможно ли в России уменьшить теневую занятость?
(2004) // «Вопросы статистики», 2004.07.29].
 В нем гнездится и «надежды детский лепет», и отеческая вера в то,
что ласточке еще есть куда вернуться... [Светлана Васильева. Вернется ли ласточка? (два этюда о литературе и театре) // «Октябрь», 2003].
 Если добавить к этому, что нам едва перевалило за тридцать, а в
стране с легкой руки Никиты Хрущева, воцарилась пора смутных
надежд на «развинчивание гаек» в общественной жизни, то станут
понятны наши радужные настроения и вера в будущее. [Нина Воронель. Без прикрас. Воспоминания (1975-2003)].
 В некоторых случаях было такое чувство долга, так сказать, вера в
то, что если я возьмусь, то сделаю существенно лучше, ну, это в случае деканства моего, например... [А. Колмогоров, А. Марутян. Беседа
А. Марутяна с А. Колмогоровым, Москва, (1983)].
 Вера в собственное предназначение и чувство долга, самосовершенствование, стремление к личным достижениям и самоотдача, служение
людям, делу, истине являются атрибутами личностного отношения к
жизни, модальностями духовного бытия. [А.В. Шувалов. Гуманитарноантропологические основы теории психологического здоровья (2004) //
«Вопросы психологии», 2004.12.14].
 Ты в чувстве долга видишь превосходство И эта вера выше всяких
вер. Я верю, что удастся нам собраться [Вы нам писали (2004) //
«Дагестанская правда» (Махачкала), 2004.12.23].
 И именно эта вера и эта любовь помогли Гурченко пронести свою
сущность сквозь все испытания славой и бесславием, помогли ей
сохранить свое лицо. [Никита Михалков. Предисловие (2004)].
Таким образом, лексема вера ‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ сочетается по преимуществу со словами, подчеркивающими ее амбивалентный характер,
объединение противоположных качеств, свойств, состояний и противоположного
характера восприятия этого фрагмента анализируемого концепта носителями языка.
Следующий этап нашего исследования будет заключаться в выделении фреймов и
слотов в составе СГ существительного вера и в соотнесении их с данными
дискурсивного анализа, т. е. будет представлять собой уже пропозициональнодискурсивный анализ гнезда однокоренных слов.
РЕЗЮМЕ
У статті здійснено дискурсивний аналіз фрагменту словотвірного гнізда з
вершиною вера як вербалізації відповідного концепта в російській мовній картині
світу. На основі даних «Національного корпусу російської мови» визначено
синтагматичні можливості лексеми вера ‘впевненість у комусь/чомусь’. Виділено
типові конструкції, в межах яких реалізується значення ‘впевненість у комусь/
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чомусь’. Виявлено особливості сполучуваності лексеми вера ‘впевненість у
комусь/чомусь’ з іменниками, прикметниками, дієсловами і займенниками. Встановлено, що лексема вера ‘впевненість у комусь/чомусь’ сполучається переважно зі
словами, що підкреслюють її амбівалентний характер.
Ключові слова: словотвірне гніздо, фрейм, концепт, синтагматика.
SUMMARY
The article deals with discursive analysis of word-forming family of words part as
the mean of concept realization in Russian language picture. According to the database of
«Russian language National Thesaurus» the combinatory of lexeme vera ‘belief’ have
been established. The typical constructions with lexeme vera ‘belief’ have been put up.
The peculiarities of combinatory lexeme vera ‘belief’ with nouns, adjectives, verbs as
well as pronouns have been established. The ambivalent character of lexeme vera ‘belief’
is stressed due to its combinatory with certain words.
Key words: word-forming family of words, frame, concept, combinatory.
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О ПРИЧИНАХ УНИВЕРБАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Реферат. Статья посвящена проблеме определения причин возникновения
универбов в русском языке в рамках функционирования номинатем типа «словосочетание + эллиптический универб». Предлагается альтернативное решение
данной проблемы в плоскости современной теории номинации. Сделаны выводы
относительно особенностей процессов универбации, протекающих в рамках
функционирования номинатем исследуемого типа. Проанализированы механизмы
возникновения и функционирования универбов.
Ключевые слова: номинатема, универб, словосочетание.
Целью данной статьи является определение универбов (универбатов) как вербальных воплощений номинатем типа «словосочетание + эллиптический универб»
и как результатов процесса универбации сквозь призму причин их возникновения.
Термины универбаты, универбы вошли в лингвистическую традицию сравнительно недавно, термин универбация для обозначения одного из продуктивных
способов словообразования и номинации наряду с терминами субстантивация,
аббревиация давно занял место в истории русского языка.
Этот термин впервые был употреблен К. Бругманном в 1904 году для
обозначения звуковых единиц, что возникли на основе словосочетаний, которые
внешне являются цельнооформленными, но не имеют смысловой изолированности.
В широком понимании универбация является проявлением синтетизма в
словообразовании, то есть выражением одним словом (простым, производным или
сложным) комплекса значений, выражаемых в аналитических конструкциях сочетаниями слов. Такое понимание исследуемого явления дает основания включать в его
границы аббревиацию, субстантивацию, суффиксацию, словосложение (В. В. Лопатин, И. П. Глотова). В узком понимании универбация – образование слова на базе
наименования, представляющего собой сочетание слов (В. В. Лопатин).
В русской лингвистической литературе существуют и другие термины для
обозначения данного явления: включение (Сиротинина, 1974), стяжение или семантическая конденсация (В. Н. Немченко, О. В. Исаченко, 1958; Л. А. Капанадзе, 1973),
семантическая компрессия (В. В. Лопатин, 1977), универбация (Е. А. Земская, 1968;
И. П. Глотова, 1977; Л. И. Осипова, 1994).
Так, исследователи традиционно относят ряд образований типа генералка
(генеральная репетиция), прогрессивка (прогрессивная зарплата), зачетка (зачетная книжка), генеральша (жена генерала) к компрессивному словообразованию
(Е. А. Земская, Е. С. Кубрякова, В. В. Лопатин, Н. Я. Янко-Триницкая), считают
результатом вторичной номинации (А. А. Брагина), либо рассматривают их как
проявление «общего закона утраты формальной и семантической расчлененности
наименования» [9, с. 42], либо называют суффиксальными универбами (Л. И. Осипова), либо определяют их как один из случаев «лексической конденсации» [5,
с. 121]. И. Г. Милославский, например, видит в данной ситуации процесс синтеза
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словосочетания в производное слово: «…в ряде случаев семантические структуры
словообразовательного и синтаксического наименований при различии собственно
языковых значений совпадают» [7, с. 53].
Так или иначе, все ученые, когда-либо занимавшиеся этой проблемой, едины
в одном: перед нами явление деривационного характера, хотя тождественность
семантики словосочетания и соответствующего ему слова дает нам право предположить, что между словосочетанием и словом реализуются отношения совсем не
словообразовательные, например: зачетная книжка и зачетка, бытовое помещение и бытовка, место для ожидания – ожидалка, жилица, подселенная в одной
квартире к кому-то, жившему здесь раньше – подселенка и т.п.
В. И. Теркулов считает, что такие дериваты являются на самом деле универбализованным (вербальным) эквивалентом словосочетания. То есть универб рассматривается им как «слово, которое возникло в результате словесной интерпретации
словосочетания, имеет абсолютно тождественные словосочетанию лексическое и
грамматическое значение и синтаксическую функцию» [10, с. 134], а данная словесная интерпретация возникла благодаря процессу эллиптической универбации.
В целом же каждая конкретная исследуемая нами единица носит название
номинатема типа «словосочетание + универб», входит в разряд структурных разновидностей номинатемы с доминантой-словосочетанием, то есть является семантически тождественной единицей, которая отождествляется на уровне словосочетания.
Таким образом, под универбом нами понимается семантически и грамматически тождественное определенному словосочетанию слово, могущее стилистически
отличаться от этого самого (эквивалентного) словосочетания чертами разговорности, сленговости либо стилистически совпадать с ним, являющееся наряду со
словосочетанием дублетом одной номинатемы.
Существует, по крайней мере, пять основных причин возникновения универбов. Во-первых, компрессия объясняется действием общеязыковой тенденции
экономии речевых средств (economy of speech – термин О. Есперсена), особенно
сильно проявляющегося в разговорной речи. Во-вторых, существует частная
тенденция сближения книжной и разговорной стихий и проникновения разговорнопросторечных элементов в литературное употребление [4, с. 118]. В-третьих,
«неожиданно возникают новые явления, нуждающиеся в именах. В-четвертых,
могут иметься причины для изменения имени уже существующего явления. За
такими изменениями имен могут стоять факторы из области политики, экономики,
престижа, коммуникации и т.п.» [1, с. 105]. В-пятых, это экстралингвистические
обстоятельства, заключающиеся в резком ускорении темпа жизни в наше время, что
в структурном плане получает свое выражение в процессах устранения названий с
расчлененной формой и универбации, т.е. сжатия в слово номинативных словосочетаний целостной семантики и частого употребления.
Следует, на наш взгляд, шире представить тенденцию языковых средств.
О. А. Жарина говорит о том, что «проецирование когнитивных знаний на язык
(соответствующие языковые единицы) характеризуется значительным редуцированием речевых усилий» [3, с. 165]. Она считает причиной этого, прежде всего,
предтекстовые когнитивно-мыслительные операции, «реализация которых обусловлена свойством человеческого мышления оставлять без эксплицитного выражения
те знания о реальном мире, которые находятся в фонде общечеловеческих знаний
или знаний, образующих концептосферу того или иного народа, а также знаний,
восстановление которых в случае коммуникативной нудачи возможно посредством
операций логического вывода» [3, с. 165]. В рамках теории дискурса Т. А. ван Дейк
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писал: «…при наличии последовательности пропозиций необходимо опустить те
пропозиции, которые не служат условием интерпретрации» [2, с. 69].
Кроме того, Р. И. Гафарова говорит о том, что явление универбации свидетельствует не только об экономии речевых усилий, но и о стремлении языка к
«словности», о тенденции к синтетизму или, по крайней мере, к уравновешиванию
аналитизма и синтетизма.
Непрерывное пополнение лексико-фразеологического состава русского языка
последних десятилетий обусловлено различными тенденциями, среди которых
преобладают следующие:
1) тенденция к экономии языковых средств и усилий;
2) тенденция к экспрессивности и варьированию способов обозначения при
тождестве обозначаемого.
Т. М. Николаева, например, выделяет два положения, характеризующие причины языкового развития вообще.
1. Тенденция к передаче все большего числа информации в единицу времени
осуществляется в языках двумя способами: а) компрессией, б) суперсегментацией.
2. В языках, эволюционировавших в большей степени, сформулированная
тенденция реализуется в большей степени.
А. А. Лучик объясняет зависимость выделения, например, эквивалентов слова
действием двух противоположных сил (тенденций). С одной стороны, это тенденции, которые вынуждают систему эволюционировать, а сдругой – тенденции,
которые сдерживают изменения. Она считает, что «в результате действия противоположных тенденций в любом естественном языке создается многообразие форм,
которые (по крайней мере, определенный отрезок времени своего существования –
Н. Д.) не принадлежат ни к одной из его структурных категорий. Такие элементы
преимущественно считаются единицами переходных уровней языковой системы»
[6, с. 95].
При этом оценочная сторона вопроса (хорошо ли для нас то, что мы передаем
и получаем все более редуцированную, компрессированную информацию, или нет)
остается пока в стороне.
Язык может, не нарушая перцептивных законов, обусловливающих определенные возможности компрессии, стремиться к передаче большего объема информации в единицу времени путем модификации речевых единиц, т.е. слов и их
компонентов. Также она уверена, что воплощение указанной эволюционной
тенденции на уровне содержательного аспекта симметрично, или даже параллельно, развитию фонетического аспекта. В этом случае также можно говорить о
компрессии.
По наблюдениям лексикографов, для семантического развития словарного
состава русского литературного языка последних десятилетий характерна внутриязыковая обусловленность (70 %) при сравнительно небольшом количестве семантических инноваций, призванных обозначить нечто новое.
Но, на наш взгляд, существуют еще причины, способствующие активному
образованию и широкому распространению вербальных эквивалентов словосочетаний номинатем исследуемого типа.
Например, японские лингвисты еще в 50-е годы обратили внимание на силу
воздействия, которое оказывает массовая коммуникация (т.е. средства массовой
информации) на общество. Также японские ученые пришли к выводу, что наряду с
экономическим и социальным существованием человека можно говорить о его
языковом существовании. В данном случае речь идет о «личных или общественногрупповых оценках разнообразных речевых явлений» [2, с. 9]. Иллюстрацией этого
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утверждения может служить пример Л. И. Осиповой: слово открытка (открытое
письмо) в начале XX века воспринималось «препротивным созданием одесского
наречия», а в 20-е годы того же века утратило налет просторечности и «теперь его
употребляют все» (А. Г. Горнфельд).
Вместе с тем, не следует забывать, что при лексико-семантическом анализе
слова необходимо учитывать такие компоненты, присущие каждому слову, как
референциальная функция, ассоциативный компонент и эмотивный аспект. По
нашему мнению, у большинства вербализованных словосочетаний на первый план
выступает ассоциативный компонент при сохранении референциальной функции,
свойственной мотивирующему словосочетанию.
В 70-80-е годы XX века, как утверждает Л. И. Осипова, наблюдается бурный
рост универбов с суффиксом -к- и широкое использование их в языке прессы. «Это
не случайно, если принять во внимание положение о языковом существовании
человека и социально-психологическую обстановку того времени. Во многих
словах возникла своеобразная энантиосемия, взаимоотталкивание референциальной
функции и ассоциативного компонента, лексического значения производящей
основы и разговорно-просторечной окраски суффикса -к-» [8, с. 64]. Ср.: нетленка –
нетленное произведение, глобалка – глобальное произведение, Всемирка – многотомное издание «Всемирная литература». К данной семантической группе можно
отнести также универбы с суффиксом -ш-: генеральша – жена генерала, прокурорша – жена прокурора.
Именно эти универбы – не просто разговорные эквиваленты двусловных
наименований, «сжатая характеристика» или «слова-квалификаторы», отмечает
Л. И. Осипова. Она считает, что их роль и значение выходят за рамки чисто
лингвистического анализа: подобные дериваты появлялись и продолжают
возникать в результате внутреннего неприятия демагогического официоза и т.п.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что, во-первых, универбы являются
альтернативными формами номинатем исследуемого типа и, во-вторых, являются
их речевыми реализациями. В связи с этим также было бы некорректным считать
универбы (универбаты) результатом деривационного процесса, а процесс их
возникновения – деривационным.
РЕЗЮМЕ
Статтю присвячено проблемі визначення причин виникнення універбів в
межах функціонування номінатем типу «словосполучення + еліптичний універб».
Пропонується альтернативне рішення даної проблеми в межах сучасної теорії
номінації. Зроблено висновки стосовно особливостей процесів універбації, що
протікають у межах функціонування номінатем досліджуваного типу.
Ключові слова: номінатема, універб, словосполучення.
SUMMARY
The article is about the problem of univerbs’ definition in the nominatheam field of
“word combination + elliptical univerb” type. The alternative decision of this problem is
given. The conclusions about univerbal processes’ peculiarities in nominatheams’
functioning are done. The mechanisms of univerbalization reproducing and functioning
are analyzed. And this type differs from other types of this phenomena, which is under
analyzes.
Key words: nominatheam, univerb, word-combination.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СЛОВОТВІРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАПОЗИЧЕНИХ
СУБСТАНТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Н. В. Волкова
Донбаський державний педагогічний уныверситет
Реферат. У статті порушено питання розвитку словотвірних можливостей
іншомовних та питомих одиниць в українській мові, зокрема, зосереджено увагу на
дослідженні семантично співвідносних запозичених та питомих іменниках. Здійснено кількісний аналіз словотвірної продуктивності близьких за значенням субстантивів, виявлено спільне та специфічне у впливі різних лінгвістичних факторів на
реалізацію їх словотвірного потенціалу. Встановлено, що в українській мові від
запозичених іменників утворюється більше похідних лексем, ніж від синонімічних
питомих у тому випадку, коли запозичена одиниця є непохідною, а питома –
похідною.
Ключові слова: запозичений субстантив, питомий субстантив, словотвірна
продуктивність, лінгвістичний фактор, похідна лексема.
За етимологічною ознакою словниковий склад кожної мови поділяється на дві
групи: групу питомих слів та групу запозичених слів. За підрахунками лінгвістів,
українська мова складається з 90% питомих одиниць та 10% запозичених одиниць.
Безумовно, унаслідок географічних, економічних, наукових та інших зв’язків між
народами кількість іншомовних лексем в українській мові постійно зростає. Це, у
свою чергу, викликає немало дискусій про надмірний вплив запозичень на лексичну систему української мови. Особливо негативне ставлення спостерігається до
запозичення тих одиниць, що є синонімічними питомим українським словам.
Подібні слова-дублети вживаються носіями мови активніше, ніж питомі лексеми, у
більшості випадків тільки тому, що іншомовне слово видається більш “модним”.
Засвоєна запозичена лексика набуває словотвірних можливостей, тобто утворює
нові одиниці. Таким чином, українська мова поповнюється не тільки запозиченими
словами, але й похідними від них. Вивчення словотвірної адаптації, причин розвитку дериваційної продуктивності близьких за семантикою запозичених та питомих
слів є необхідною умовою для здійснення регулювання механізмів процесу запозичення та активізації питомого українського матеріалу як словотвірної бази, про що
все частіше говорять мовознавці [1, с. 143].
Метою цієї статті є дослідити шляхи реалізації словотвірних можливостей
запозичених іменників в українській мові. Задля цього вважаємо необхідним
вирішити такі завдання: методом суцільної вибірки зі словників дібрати пари
семантично близьких питомих та запозичених субстантивів, зіставити словотвірну
продуктивність іменників, виявити спільне та специфічне у факторах, що сприяли
реалізації словотвірних можливостей синонімічних одиниць.
Іншомовна лексика продовжує залишатися актуальним об’єктом теоретичних
та прикладних досліджень у лінгвістиці. Загальні питання, пов’язані з процесами
запозичення в українській мові, знаходять відображення в роботах П. С. Дудика,
Л. А. Шмалій, І. М. Каминіна, Н. А. Астаніної, В. В. Роман, О. А. Стишова, І. Колесникової, Л. Мацько та ін. [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
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Значна частина досліджень спрямована на аналіз запозичень із окремих мов.
Слова грецького походження розглядаються О. Д. Пономарівом [9], французького
походження – Л. В. Чурсіною [10], іспанського походження – О. А. Іванницькою
[11], англійського походження – Л. М. Архипенко, Т. Майструк, Н. О. Поповою,
Н. О. Поповою, С. Ю. Рижиковою [12; 13; 14; 15; 16], англійські комп’ютерні
терміни – Д. В. Щербою [17], англійські та німецькі запозичення – Л. П. Кислюк
[18]. Найважливішою проблемою при вивченні іншомовних лексем було й залишається питання асиміляції цієї категорії слів. Як відомо, головними процесами
адаптації запозиченого слова є його фонетична, графічна, морфологічна, лексична
та словотвірна асиміляція.
Словотвірна адаптація іншомовного слова є необхідною умовою для повного
укорінення в мові-реципієнті. В україністиці відзначається два підходи до вивчення
дериваційного засвоєння запозичень. Головна увага вчених при першому підході
зосереджується на розкритті проблеми словотвірної продуктивності типів, моделей,
формантів, що беруть участь у розвитку словотвірних можливостей запозичень.
Так, С. Ю. Рижикова вивчає продуктивність словотвірних типів, що беруть участь у
словотворенні від англійських запозичень [19], С. А. Федорець розглядає продуктивні способи творення дериватів від англіцизмів [20].
Другим напрямком досліджень словотвірної адаптації іншомовних слів є
вивчення словотвірних можливостей запозичених основ та лексем, аналіз причин
розвитку словотвірної продуктивності цих одиниць. О. Д. Пономарів вважає, що
найбільш активні у словотвірному відношенні слова грецького походження, які
мають прості або двокомпонентні основи, меншою словотвірною активністю відрізняються три- та чотирикомпонентні основи [21, с. 20].
Л. В. Чурсіна, аналізуючи дериваційний потенціал французьких запозичень,
дає загальну характеристику словотвірних моделей похідних від французьких основ
та з’ясовує факти, що спричиняють їхню словотвірну активність або пасивність.
Поняття словотвірної валентності авторка використовує як головний показник
реалізації словотвірних можливостей основ, які запозичені з французької мови. Як
зауважує дослідниця, високовалентні французькі основи (ті, від яких в українській
мові утворено більше 10 дериватів) характеризуються тим, що їхня семантична
структура складається з 1–3 значень, вони багатофункціональні та частотні. Стилістичні характеристики таких основ неоднорідні (це і спеціальна лексика, яка є
стилістично нейтральною, і термінологічна лексика з широкою сферою вживання, і
загальновживана лексика, яка відрізняється певним стилістичним забарвленням)
[22, с. 11–12].
Л. П. Кислюк порівнює словотвірний потенціал англійських та німецьких
запозичень в українській мові. Серед мовних причин словотвірного потенціалу
іншомовних слів авторка виділяє семантику слова, належність до певної тематичної
групи, до активної чи пасивної лексики, до термінологічної підсистеми [23, с. 14].
Дериватолог стверджує, що ця група запозичень має характерні риси у словотворенні, які відрізняються від гнізд, мотивованих питомими словами. Як вважає
дослідниця, “значно міцнішими від гнізд із твірними запозиченими іменниками є
гнізда від питомих іменників” [24, с. 143]. На нашу думку, цей факт потребує
конкретизації та уточнення, що підкреслює актуальність цього дослідження.
Таким чином, незважаючи на підвищене зацікавлення вивченням словотвірної
продуктивності слів, у тому числі й іншомовних, в українському мовознавстві
відсутнє зіставлення дериваційної продуктивності питомих та запозичених субстантивів, які семантично збігаються. Лінгвісти припускають, що багатозначність,
стилістична нейтральність, словотвірна непохідність та висока частотність вживан98

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

ня є сприятливими факторами розвитку та реалізації словотвірних можливостей
лексичних одиниць, проте питання чинників, які впливають на творення нових слів
від запозичених іменників в українській мові, залишається невивченим.
У роботі матеріалом для дослідження виступають 97 семантично близьких
субстантивів, які складають 59 пар із одного запозиченого іменника та іншого –
питомого. Як показують спостереження над ілюстративним матеріалом, в українській мові 16,9% складають ті пари, у котрих мовна словотвірна продуктивність
більша в питомого іменника, 72,9% – пари, у яких мовна дериваційна продуктивність вища в запозиченого субстантива, і 10,2% – пари, для яких характерні
однакові показники словотвірної продуктивності запозиченої та питомої одиниці.
Крім того, що в українській мові більша кількість пар із вищою мовною
словотвірною продуктивністю запозичених іменників, показники середньої мовної
дериваційної продуктивності також вищі в іншомовних іменників. Так, якщо від
запозичених субстантивів у середньому утворено 12 слів, то від кожної синонімічної питомої лексеми в середньому утворено тільки 6 слів, тобто від запозичених
іменників утворено в 2 рази більше похідних, ніж від семантично співвідносних
питомих.
Проаналізуємо особливості реалізації словотвірної продуктивності в групі з
вищою мовною дериваційною продуктивністю іншомовних субстантивів. Визначимо
ступінь впливу головних (фактора частотності вживання, семантичного, словотвірного, стилістичного факторів), та додаткових факторів на словотвірну продуктивність запозичених субстантивів в українській мові (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив факторів на мовну словотвірну продуктивність
запозичених іменників в українській мові
Вплив факторів

Пари іменників, %
81,4
18,6
100,0

головних
додаткових
Разом

Наведена таблиця засвідчує, що в групі пар із вищою мовною словотвірною
продуктивністю запозичених іменників 81,4% пар підтверджують вплив головних
факторів, а на 18,6% пар здійснили вплив не головні, а додаткові фактори
словотвірної продуктивності. Розглянемо значення головних чинників: фактора
частотності вживання (Ч), семантичного фактора (См), словотвірного фактора (Сл)
та стилістичного фактора (Ст), – для дериваційної продуктивності запозичених
іменників в українській мові, що знаходить відображення в таблиці 2.
Таблиця 2
Вплив головних факторів на мовну словотвірну продуктивність
запозичених іменників в українській мові

Сл
Сл + См
Сл + Ст
Сл + Ч
Сл + Ч + Ст

Фактори
1

Пари іменників, %
2
22,9
17,1
17,1
17,1
8,5
99
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Закінчення таблиці
1
Сл + Ч + См
Сл + См + Ст
Сл + Ч + См + Ст
Ч + См
Ст
Разом

2
5,7
2,9
2,9
2,9
2,9
100,0

Найбільшу групу (22,9%) складають ті пари субстантивів, де на вищу дериваційну продуктивність запозичених одиниць здійснив вплив словотвірний фактор.
Від іншомовного іменника абсурд (фр. absurde ‘безглуздя, абсурд’ – лат. absurdus
‘недоброзвучний, безглуздий’) утворено 5 похідних (абсурдність, абсурдний,
абсурдно, абсурдизм, абсурдист), від питомого іменника нісенітниця – 1 слово
(нісенітність), і від питомої лексеми безглуздя похідні не зафіксовано. На різницю
мовної словотвірної продуктивності мав вплив словотвірний фактор, тому що
іменник абсурд є непохідним, а іменники нісенітниця та безглуздя є похідними:
перший утворений від прикметника нісенітний, а другий – від іменника глузд. Три
синонімічні одиниці мають по одному значенню, які стилістично немарковані.
Щодо частотності вживання, то вона вища в питомих лексем (нісенітниця – 10,
безглуздя – 4), а запозичений іменник не включено до частотних слів. Сильнішим за
фактор частотності виявився словотвірний фактор.
Розглянемо фактори, що мають менший вплив на словотвірні можливості
запозичених субстантивів (по 17,1% пар). У парі іменників візит (фр. visite ‘відвідини’ < visiter ‘відвідувати’ – лат. vīsitāre < vīsere ‘оглядати, відвідувати’) –
відвідування вищу мовну дериваційну продуктивність має запозичена одиниця, що
пов’язано з впливом словотвірного та семантичного факторів. Іншомовний іменник
характеризується такими ознаками: він непохідний, має два стилістично немаркованих значення і частотність 6. Хоч питомий іменник має більшу частотність (11),
він моносемічний. Від іменника відвідування походить тільки іменник невіднідування, в іменника візит 9 похідних (візита, візитатор, візитація, візитер, візитирка,
візитка, візитний, візитування, візитувати).
Проаналізуємо вплив словотвірного та стилістичного факторів на розвиток
вищої мовної дериваційної продуктивності запозиченого іменника результат (нім.
Resultat – фр. resultat – лат. resaltātus ‘відбитий’) у порівнянні з питомим іменником
наслідок. У питомого субстантива більша і кількість значень (результат – 1,
наслідок – 2), і частотність уживання (результат – 6, наслідок – 17), проте це не
вплинуло на розвиток його вищої словотвірної продуктивності. Сильнішими
виявилися стилістичний та словотвірний фактори, тому що іменник результат є
непохідним і стилістично немаркованим, а іменник наслідок є похідним (слід –
наслідувати – наслідок), та одне з його значень має стилістичні обмеження
діалектного вжитку. В іншомовної одиниці дериваційна продуктивність складає 12
дериватів (результативний, результативність, результативно, результатний,
результувальний, результувати, безрезультатний, безрезультатно, безрезультатність, небезрезультатний, небезрезультатно, небезрезультатність), у питомої
одиниці – 3 деривати (наслідковий, причинно-наслідковий, внаслідок).
Більша частотність і словотвірна непохідність запозичених субстантивів вплинули на різницю дериваційної продуктивності в парі іменників гармонія (гр.
harmonia) – злагода. В іменника гармонія 41 похідне слово (наприклад, гармоній100
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ний, гармонійність, гармонійно, гармонувати, гармоніювати, гармонічно, негарнонічність, ангармонічний, негармонічний, гармонізувати, гармонізм, дисгармонія
тощо), в іменника злагода 5 похідних (злагоджений, злагодженість, злагоджено,
злагоджувати, злагодити). Річ у тім, що іншомовна лексема непохідна, проте
питома лексема похідна, у запозиченого іменника також більша частотність (гармонія – 9, злагода – 7). Щодо кількості значень, то в субстантивів вона однакова (по 3
значення).
Проаналізуємо чинники, що вплинули на словотвірні можливості запозичених
субстантивів у 8,5% пар. Три фактори дериваційної продуктивності (словотвірний
фактор, стилістичний фактор та фактор частотності вживання) вплинули на вищі
словотвірні можливості іншомовного іменника адвокат (лат. advocātus ‘обізнаний
юрист, захисник, адвокат’) у порівнянні з питомим іменником захисник. По-перше,
лексема адвокат є непохідною, а лексема захисник утворена від іменника захист.
По-друге, якщо питомий субстантив не відноситься до частотних слів, то частотність запозиченого субстантива складає 3. По-третє, значення питомого іменника
стилістично немарковані, а одне зі значень запозиченого іменника є переносним,
що позитивно впливає на дериваційну продуктивність слова. В іменника захисник
тільки 1 похідне слово (захисниця), в іменника адвокат 5 дериватів (адвокатство,
адвокатський, адвокатування, адвокатувати, адвокатура).
Вплив фактора частотності вживання, семантичного та словотвірного факторів спостерігаємо, наприклад, у парі субстантивів амбразура (рос. амбразура – фр.
embrasure ‘бійниця’) та стрільниця. Запозичений іменник є непохідним, питомий
іменник утворено від дієслова стріляти. Питомий іменник не належить до
частотних слів, частотність запозиченого іменника 2. Лексема стрільниця є
моносемічною та застарілою, іменник амбразура є бісемічним, одне з його значень
вживається в архітектурі. Від питомої одиниці похідні не зафіксовано, у запозиченого іменника один дериват (амбразурний).
На незначну кількість пар (по 2,9%) вплинули поєднання семантичного,
словотвірного та стилістичного факторів, поєднання чотирьох факторів, поєднання
фактора частотності вживання та семантичного фактора і, окремо, стилістичний
фактор.
Від питомого іменника витівка походить 3 деривати (витівковий, витівник,
витівниця), від іншомовного іменника трюк (фр. truc ‘спритність’) утворено 7
похідних (трюкацтво, трюкацький, трюкач, трюкач-каскадер, трюковий, трюксистема, кінотрюк). На більшу мовну дериваційну продуктивність запозиченої
лексеми вплинув словотвірний фактор (трюк – непохідний, витівка – похідний),
семантичний фактор (трюк – 3 значення, витівка – 2 значення), стилістичний
фактор (одне зі значень запозиченого субстантива є переносним, що сприяє розвитку словотвірних можливостей слів).
Чотири головних фактори словотвірної продуктивності вплинули на більший
розвиток дериваційних можливостей іншомовного іменника в парі слів хаос (нім.
Chaos – лат. chaos – гр. chaos < chainō ‘розверзаюся’) та безладдя. У запозиченого
іменника 5 дериватів (хаотизація, хаотизований, хаотичний, хаотичність,
хаотично), від питомого іменника деривати не зафіксовано. На це вплинули фактор
частотності вживання (частотність іменника хаос – 7, безладдя – 4), словотвірний
фактор (іменник хаос непохідний, іменник безладдя утворено від іменника лад),
семантичний фактор (у запозиченого іменника 3 значення, у питомого – 1 значення), стилістичний фактор (значення питомого іменника нейтральне, одне зі значень
запозиченого іменника є розмовним).
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Значно відрізняється мовна словотвірна продуктивність субстантивів центр
(лат. centrum – гр. kentron ‘вістря, осереддя’) та середина. У питомого іменника
4 похідних (серединка, серединний, серединно-ключечний, серединно-океанічний), у
запозиченого – 160 похідних (наприклад, центральний, централ, централізація,
централізувати, централістичність, центрально, центратор, центризм, гідроцентраль, теплоцентраль, апоцентр, прес-центр, радіоцентр, телецентр тощо).
На вищу дериваційну продуктивність іншомовної одиниці здійснили вплив
декілька чинників. По-перше, фактор частотності вживання, тому що частотність
іменника центр 39 і частотність іменника середина 26. По-друге, вплинув
семантичний фактор, тому що в запозиченого іменника 9 значень, у питомого – 5.
Відзначимо, що в запозиченої лексеми 3 значення належить до вузькоспеціальних
термінів (математичне, фізіологічне, технічне), що обмежує його словотвірні
можливості, проте одне значення є переносним, що позитивно впливає на
реалізацію дериваційного потенціалу.
Від іншомовного іменника ідеал (фр. idéal – лат. idealis ‘ідеальний’ < idea
‘ідея’) утворено 7 дериватів (ідеалізація, ідеалізований, ідеалізовано, ідеалізування,
ідеалізувати, ідеалізуватися, ідеалізуючий), від питомого іменника зразок – 5
дериватів (зразковий, зразковість, зразково, зразок-еталон, зразочок). Беручи до
уваги головні фактори словотвірної продуктивності, більше повинно бути похідних
у питомої одиниці, оскільки в неї вища частотність уживання (ідеал – 5, зразок –
13) та кількість значень (ідеал – 2, зразок – 5). Тільки стилістичний фактор сприяє
розвитку вищої дериваційної продуктивності запозиченого іменника, оскільки він є
стилістично немаркованим, а одне зі значень питомого іменника є діалектним, що
обмежує словотвірні можливості слова.
На 18,6% пар із вищою мовною словотвірною продуктивністю іншомовних
субстантивів мали вплив не головні, а додаткові фактори дериваційної продуктивності. Так, в іменника гігант (гр. gigas (gigantos) ‘гігант’) 12 похідних (гігантський,
гігантизм, гігантографія, гігантоклітинний, гігантоманія, гігантомахія, гігантопітек, гігантофолікулярний, гігантськи, надгігант, надгігантський, енергогігант),
в іменника велетень 3 похідних (велетенський, велетень-анархіст, будиноквелетень). За всіма головними факторами, що впливають на словотвірні можливості слів, вищою повинна бути дериваційна продуктивність у питомої лексеми: у
неї частотність складає 11, а слово гігант не належить до частотних слів, у
питомого іменника більше значень (велетень – 3, гігант – 2), у питомого іменника
2 значення є переносними, у запозиченого – одне значення. Можливо, більша
словотвірна продуктивність іншомовної одиниці пояснюється тим, що вона має
меншу фонетичну довжину.
Таким чином, як показують проведені дослідження, українська мова характеризується більшою кількістю тих пар семантично співвідносних іншомовних та
питомих субстантивів, де вищу мовну словотвірну продуктивність мають
запозичені одиниці. Крім того, середня мовна дериваційна продуктивність удвічі
більша в іншомовних, ніж у питомих іменників. Найбільший вплив на розвиток
словотвірних можливостей запозичених субстантивів в українській мові здійснює
словотвірний фактор, зокрема, їх непохідність.
Перспективи дослідження реалізації дериваційних можливостей іменників
видаються нам актуальними і своєчасними, у зв’язку з чим, плануємо продовжити
аналіз розвитку та реалізації словотвірного потенціалу питомих іменників в
українській мові, які семантично збігаються з іншомовними одиницями.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена вопросу развития словообразовательных возможностей
заимствованных и исконных единиц в украинском языке, в частности, акцентировано внимание на исследовании семантически близких заимствованных и исконных
существительных. Произведен количественный анализ словообразовательной продуктивности близких по значению субстантивов, определено общее и специфичное
во влиянии разных лингвистических факторов на реализацию их словообразовательного потенциала. Отмечено, что в украинском языке заимствованные субстантивы
создают больше производных, чем синонимичные исконные в том случае, когда
заимствованная единица является непроизводной, а исконная – производной.
Ключевые слова: заимствованный субстантив, исконный субстантив, словообразовательная продуктивность, лингвистический фактор, производное слово.
SUMMARY
The article focuses on the problem of the development of the word-building abilities
of native and borrowed units in the Ukrainian language. Special attention is attached to
the synonymous native and borrowed substantives. The word-building productivity of
lexemes in question is analyzed. Common and specific features of lingual factors that
influence the realization of their word-building potential are traced. It is determined that
the word-forming factor is the most significant one for the creation of new words on the
basis of borrowed substantives.
Key words: borrowed substantive, native substantive, word-building productivity,
lingual factor, derivative.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АФІКСОЇДНИХ УТВОРЕНЬ
Ю. Ю. Климова
Донбаський державний педагогічнй університет
Реферат. Утворення нових слів у сучасній мові є результатом необхідності
надати назву новим предметам і явищам, поява яких зумовлена потребами
суспільства. У мову активно проникають інтернаціоналізми, і з цим процесом
пов'язане широке використання запозичених елементів у якості афіксів та
перехідних одиниць, що вже віддалились від кореневих морфем, але ще не набули
ознак афіксів – афіксоїдів. Афіксоїди – зв'язані компоненти складних слів, які за
своїми словотвірними функціями наближаються до афіксів і повторюються в ряді
номінатем з однаковим значенням. Найбільш продуктивними моделями творення
композитів за участі афіксоїдів є поєднання префіксоїду з іменником; такі одиниці
дістали назву квазікомпозитів.
Ключові слова: інтернаціоналізм, афікс, афіксоїд, композит, квазікомпозит.
Розвиток мови значною мірою зумовлено розвитком її словотвірної системи,
становленням нових словотвірних моделей слів, зміною вже існуючих, збільшенням або зменшенням їхньої продуктивності та багатьма іншими факторами.
У сучасній лінгвістиці активно досліджуються причини, які зумовлюють утворення
нових слів. Серед основних чинників виділяють: 1) необхідність у номінації нових
предметів і понять; 2) потребу дати нове, більш вдале найменування тому, що вже
іменовано в мові; 3) прагнення назвати одним словом уже відоме поняття,
позначене раніше описово, тобто словосполученням [1, с. 57–63]. Утворення нових
слів здійснюється як відображення у мові потреб суспільства у вираженні нових
понять, які постійно виникають у результаті розвитку науки, техніки, культури.
І дійсно, одним з характерних мовних процесів сучасності є активне проникнення в
російську та українську мови іноземних найменувань різноманітних реалій життя
світового суспільства, які стали інтернаціоналізмами, завдяки чому відбувається
відображення розширення і поглиблення міжнародних зв'язків, міждержавної та
міжмовної взаємодії, інтернаціоналізації науки, значного розширення інформаційного простору, різкого збільшення потоку інформації в останні десятиліття [2,
с. 314]. Процес інтернаціоналізації знаходить своє відображення в певних
закономірностях розвитку лексичної і словотвірної систем сучасної мови: 1) активізація використання афіксів іноземного походження; 2) трансформація запозичених
слів та кореневих морфем у особливі «будівельні» елементи – афіксоїди, які
виступають у ролі словотворчих формантів при творенні нових слів; 3) залучення
іноземних слів у дериваційні процеси творення нових слів на базі власної (російської чи української) лексики [3, с. 181]. Двоїстий характер іншомовних одиниць, що
входять до складу композитних одиниць, дозволяє визначити їх як морфеми
перехідного типу (внаслідок часткової десемантизації вони віддалилися від кореневих морфем, але ще не набули всіх ознак афіксів).
Актуальність дослідження зумовлена недостатністю вивчення перехідних
елементів – афіксоїдів – та пов'язаних із ними словотвірних процесів. Мета розвідки
полягає в уточненні поняття «афіксоїд» та описі структурної організації похідних
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одиниць, утворених за участю особливого виду морфем, та передбачає наступні
завдання: визначення статусу елементів перехідного типу (афіксоїдів), встановлення критеріїв відмежування афіксоїдів від інших компонентів складних слів.
Засвоєння інтернаціоналізмів знаходить відображення в процесах словотворення, характерною особливістю якого є використання різноманітних запозичених
афіксів.
Кожен афікс, згідно з твердженнями Б. І. Барткова, проходить у своєму
становленні певні проміжні стадії. Учений пропонує таким чином побудувати
градацію словотворчих формантів: 1) афікси; 2) напівафікси, тобто форманти, що
перебувають на шляху до перетворення компонента композита на загальновизнаний афікс; 3) афіксоїд, що перебуває на початковій стадії перетворення в афікс: він
є подібним до афікса, однак ще не досяг статусу напівафікса; 4) компоненти
композита (типова коренева морфема) [4, с. 10–11].
Структура слова є системою взаємопов'язаних і співвідносних одна з одною
морфем, які утворюють його як лексико-граматичну єдність. Для того, щоб
встановити характер структури слова, недостатньо визначити його морфемний
склад. Необхідно також встановити словотвірну специфіку морфем, їх значення та
зв'язки і відношення, у яких ці морфеми знаходяться [5, с. 6].
Традиційно вчені виділяють «корінь» і «афікс», які в основному чітко
розмежовуються. Але особливий тип проміжних одиниць, названий афіксоїдами,
потребує детальнішого розгляду. Окрім термінів афіксоїд і напівафікс для означення перехідних формантів пропонувались різноманітні терміни: префігований
словоелемент, відносно вільні (відносно зв'язані) морфеми, субафікси, радиксоїд,
префіксована основа, аглютинатори.
У сучасній науковій літературі афіксоїд визначають як кореневу морфему, яка
у складі похідного слова набуває ознак афікса [6, с. 214], наприклад, -пад у складі
іменників звездопад, камнепад, зорепад, льодопад, попелопад. Значне місце серед
афіксоїдних одиниць тут посідають композити-субстантиви, утворені за аналогією
до узуальних снігопад, листопад: пелюсткопад (С. Бабій, В. Ярмолюк), крапледпад, золотопад (І. Пащук), вогнеспад (А. Листопад), наприклад: А по снігу
пелюсткопад, / А по снігу пелюсткопад – / Усе неначе в білих росах. (В. Ярмолюк);
Сонячним віє / тепло на вії / пелюсткопад… (С. Бабій) [7].
Окрім того, афіксоїд визначають, як «компонент складного чи складноскороченого слова, який повторюється з тим самим значенням у складі низки слів, і
який наближається за своєю словотвірною функцією (здатністю утворювати нові
слова з тим же компонентом) до афіксу – суфіксу (для останніх компонентів
складань) та префіксу (для перших компонентів)» [8, с. 26], наприклад, евровидение, евроконкурс. Ц. Д. Аврамова виділяє наступні значення компоненту євро-:
1. Той, що відноситься до Європейського Союзу або до Європи; 2. Єдина валюта
країн Європейського Союзу. Вона вважає їх омонімічними, але зазначає, що
перший не функціонує як самостійна лексема, а знаходиться лише у складі
похідних слів (В финальном концерте национального отбора на Евровидение —
2012 победу одержала Гайтана (http://mignews.com.ua/ru/articles/102454.html)), в
той час як другий вживається й у якості іменника (Чтобы евро не повторил судьбу
рубля, страны еврозоны должны создать общие бюджетные механизмы, которые
позволяли бы перевод бюджетных средств в другие страны, урегулировали бы
конфликты кредиторов с заемщиками и последовали бы принципу Бостона «без
представительства нет налогообложения» (http://www.business.ua/articles/money/
Evro_mozhet_ischeznut-18632/)) [9, с. 423].
106

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

До афіксоїдів також належать «зв'язані компоненти складних слів, які не
виступають у якості кореневих компонентів у словах іншої структури, наприклад,
префіксоїди гидро – (гидроэлектростанция, гидроизоляция, гидрокостюм), аэро –
(аэровокзал, аэросев)…» [8, с. 27].
Серед проблем сучасної дериватології вагоме місце належить розмежуванню
власне афіксів від напівафіксів та компонентів складних слів та кореневих морфем.
Основними критеріями виділення афіксоїдів, як показує аналіз праць з
проблеми полуафіксації (роботи М. Д. Степанової, Г. Марчанда, П. М. Каращука та
ін.), виступають такі:
1) формальна схожість із самостійною лексичною одиницею, морфемна
структура якої представлена простою кореневою морфемою: кино-, радио- ;
2) наявність більш загального порівняно з кореневою морфемою значення;
3) здатність виражати однакове значення у поєднанні з основами певного
семантичного класу;
4) активна участь в утворенні нових одиниць [10, с. 191].
Схожість афіксоїдів з кореневими морфемами полягає в наступному: 1) як і
корені, афіксоїди можуть вживатися з іншими кореневими морфемами або у відриві
від них; 2) їхні значення в основному співвідносні з лексичними значеннями
кореневих морфем чи основ [12, с. 93]; 3) при них досить часто зберігається
з'єднувальний елемент, характерний для похідних основ, утворених шляхом
поєднання різних основ чи коренів [6, с. 215].
Схожість афіксоїдів з афіксами полягає у тому, що їхні значення, зважаючи на
регулярність вживання, набувають узагальненого характеру [6, с. 216]. Афіксам
властиве узагальнено-абстрактне значення, афіксоїдні ж елементи називають
предмети (геліо- «сонце», дендро- «дерево»), живі організми (фіто- «рослина»),
речовину (гідро- «вода»), явища (піро- «вогонь») тощо [12].
Досить часто «першим компонентом композитів виступають іншомовні
кореневі елементи (за розповсюдженням і характером – інтернаціональні), які
виконують роль своєрідних «прикметникових морфем» [11, с. 196]. Зважаючи на те,
що однією з найпоширеніших словотвірних моделей композитів є поєднання
частини основи прикметника (ЧоснПрикм) та іменника (Ім): литературный семинар
(Областной литературный семинар творческой молодёжи проводится силами,
конечно же, Харьковской писательской организации (http://dobryni.com.ua/blog/) <
литсеминар (В Токио прошла череда литсеминаров, выступлений и встреч, на
которые свезли редкий набор суперзвезд сегодняшней русской литературы,
рекордсменов
по
тиражам
и
чемпионов
читательских
восторгов
(http://pelevin.nov.ru/stati/o-izv/1.html), можна зробити висновок, що композитні
утворення з першим інтернаціональним компонентом лише імітують кінцеву структуру похідних слів, утворюючись за аналогією до вже існуючих, пор.: артиллерийский обстрел < артобстрел (ЧоснПрикм + Ім): В столице Йемена Сане
произошёл артиллерийский обстрел президентского дворца (NEWSru.ua // В мире
// Пятница, 3 июня 2011 г. - http://rus.newsru.ua/world/03jun2011/obstril.html) –
Сирийские войска вновь ведут интенсивный артобстрел мятежного города Хомс
(http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/02/120207_syria_homs_renewed_assau
lt.shtml) та артпарад, утворений за моделлю префіксоїд + іменник: Благодаря
ежедневным выставкам, кинопоказам, концертам, перформансам и модным
показам, артпарад превратится в динамичный смотр новейших имён российской
культуры (http://www.arba.ru/ afisha/4663).
Найбільш частотними та активними в композитних утвореннях такого типу
виступають компоненти авиа-, агро-, аэро-, радио-, фото-, які знаходяться у
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препозиції до кореня та виконують роль префіксоїдів: радіовистава: Ця радіовистава спричинила паніку у всьому регіоні, на який поширювалася радіостанція,
що транслювала радіовиставу (http://www.br.com.ua/inshe/Politologiya/911886.html); радиоконцерт: 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт: в этот день впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!»
(http://www.calend.ru/event/4542/); фотовыставка: Вторая фотовыставка памяти
режиссера Сергея Параджанова "Параджанов. Прикосновение" открылась в
столичной галерее имени Елены Замостян (Подробности // Интер. 19.04.2012);
авиакомандировка: И Райана вполне устраивает жизнь, проходящая в постоянных
авиакомандировках: его собственная квартира почти круглый год пустует, семьи
у него нет, а все, что ему нужно, вполне может предоставить авиасервис
(http://www.tramvision.ru/recensia/2010/mnebyvnebo.htm)
Деякі запозичені основи у сучасній мові, зберігаючи вже засвоєні значення,
активізують нові й на цьому ґрунті стають подібними до аброоснов. Прикладом
може бути кіно-, [13, с. 93]: киновечеринка: Есть, конечно, и промежуточные
варианты: вместо просмотра телевизора устроить киновечеринку с соответствующим антуражем (http://medportal.ru/budzdorova/issue_theme/986/); кинодень:
Решила устроить вчера кинодень! Сначала пошла на премьеру фильма Карлсон с
Галустяном в главной роли! (http://devchat.ru/?q=node/645262).
Останнім часом зросла продуктивність утворення слів с препозитивними
елементами супер-, гіпер-, мега-, ультра- з семантикою високого ступеня прояву
ознаки, вираженої базовою основою [14, с. 156]: супер-марафон: Сегодня в Чили
после короткого отдыха, стартовала вторая часть автомобильного супер-марафона – "Дакар"-2011 (Подробности-ТВ. 09 января 2011); мегаконцерт: Аграрний
олігарх Гута влаштував мега-концерт в рідному селі (http://zz.te.ua/ahrarnyjoliharh-huta-vlashtuvav-meha-kontsert-v-ridnomu-seli/).
Афіксоїди можуть уживатись як у препозиції (префіксоїди), так і в постпозиції
(як суфіксоїди). У слов'янських мовах доволі чисельною є група складних слів,
утворених поднанням лише префіксоїду та афіксоїду: лаунж-фест: Лаунж-фест в
Ермітажі — це драйв музичної енергії, чудовий відпочинок та романтична
прогулянка в прекрасному куточку природи в центрі столиці (http://www.zabaznov.ru/
music/NuNote-Lounge-Fest.htm); Панк-сейшн: Слава про цей львівський панк-сейшн
облетіла навіть московські форуми (http://postup.brama.com/usual.php?what=1469);
Пресс-ланч: Пресс-ланч – это мероприятие для ограниченного числа представителей СМИ, являющихся наиболее важными для компании (http://www.bltgroup.ru/1223/1259/2351.html); Смарт-моб: На выходных в Иркутской области в
социальных сетях прошел смартмоб, который условно можно назвать «Жираф»
(http://www.irk.aif.ru/society/news/45627).
Таким чином, словниковий склад мови постійно змінюється, слова в мові
утворюються не довільно, а за певними правилами, законами, які діють у словесному середовищі.
Утворення з афіксоїдами володіють усіма відмінними особливостями складного слова (цільнооформленістю, іноді інтерфіксом, наголосом, розташуванням
компонентів та ін). Але послаблення здатності до розгортання в еквівалентне за
структурою і семантикою словосполучення утворень їз афіксоїдами свідчить про
творення такого слова за аналогією (готовою моделлю). Ми також вважаємо, що
словотворення за участю афіксоїдів не може бути зачисленим ані до чистої
деривації (префіксації чи суфіксації), ані до чистої композиції (словоскладанню),
тому за В. І. Теркуловим, кваліфікуємо одиниці, утворені у такий спосіб, квазікомпозитами, оскільки їх утворення не пов'язано з перетворенням у слова
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словосполучень, що складає сутність композитобудування, а виступає як імітація
кінцевої (морфемної) структури вже утворених лексичних конденсатів [15, с. 204].
Перспективним щодо подальших досліджень видається побудова формальних та
ономасіологічних моделей утворення квазікомпозитів.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению структурных и семантических особенностей
квазикомпозитов. Уточняется понятие «аффиксоид», устанавливаются критерии
разграничения аффиксов и аффиксоидов. Описываются модели образования
производных единиц, созданных при помощи аффиксоидов.
Ключевые слова: квазикомпозит, композит, аффиксоид, аффикс, корень.
SUMMARY
The article focuses on the analysis of structural and semantic features of the
quasicomposites. The definition of the affixoid is clarified. The measures of
differentiation of affixes and affixoids are established. The models of formation of
derived unites built with the help of affixoids are described.
Key words: quasicomposite, composite, affixoid, affix, root.
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Реферат.У класифікації складних слів можна виділити дві основні групи:
синтаксичні складні слова (тобто композити, які утворилися на основі словосполучень або речень, які функціонують у мові) та аналогічні складні слова або
квазікомпозити (композити, які утворилися, за певними продуктивними мовними
моделями, при цьому формуються нові словотворчі форманти при переході коренів
у статус афіксоїдів). У свою чергу квазікомпозити поділяються на узуальні, що
набули широкого використання у мові та оказіональні, що існують у мовленні
певних осіб. Дуже часто подібні утворення пов'язані з авторським ідіостилем.
Саме особливості авторського мовлення сприяють появі нових одиниць перехідного
рівня, які згодом можуть функціонувати в узуальному словотворі, сприяючи при
цьому розвитку словотвору за аналогією.
Ключові слова:синтаксичні складні слова, аналогічні складні слова, узуальний
словотвір, оказіональний словотвір.
Багато робіт вітчизняних та зарубіжних вчених присвячено так званим
оказіональним утворенням, тому що не можна не погодитися з тим фактом, що
словниковий склад будь-якої мови має тенденцію до постійного розширення за
рахунок раніше невідомих словотворчих можливостей мови, реалізація яких має
своїм результатом лексичні інновації. Такі інновації отримали назву оказіоналізмів,
які виступають як продукти індивідуальної словотворчості, тісно пов'язані з
контекстом і не набули загального використання. Однак, деякі з них іноді стають
першою сходинкою тих нових слів, які згодом можуть стати узуальними одиницями
мови. Лінгвісти розглядають особливості та причини виникнення таких одиниць, а
також їх основні функції у тексті та дискурсі. Більшість мовознавців сходяться на
тому, що основне завдання оказіоналізмів - оптимізація реалізації прагматичної
функції мови у тексті / дискурсі. Але окрім підвищення впливу на адресата,
неузуальні утворення відіграють певну роль у розвитку словотворчої системи.
Таким чином, мета нашої роботи - довести на прикладі композитів, що оказіоналізми сприяють утворенню нових словотворчих елементів та затвердженню вже
існуючих моделей побудови нових слів.
Мета визначила наступні завдання: 1. визначити основні шляхи утворення
оказіоналізмів у сучасній українській мові; 2. проаналізувати словотворчі елементи,
які з'явилися в результаті неузуального словотворення; 3. встановити значення
таких елементів для мовної системи взагалі.
Існує декілька підходів до визначення природи оказіональних утворень.
Загальновизнаним у сучасній лінгвістиці є підхід, згідно з яким оказіоналізми - це
реалізація певного авторського ідіостилю. Тоді виникає логічне питання, як бути з
оказіоналізмами в побутовому мовленні та у мас-медійному дискурсі. Інший підхід
у вітчизняній лінгвістиці розробляється Ж. Колоїз, яка пояснює появу оказіоналізмів необхідністю комунікативної номінації: «Оказіональні складні номеми потрібні
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не самі по собі, а для позначення нестандартної інформації, найбільш прийнятної в
межах конкретної ситуації спілкування, яка стає їх своєрідною апробацією. У такий
спосіб відбувається взаємодія двох контекстів: комунікативного і номінативного,
або ономасіологічного, де останній обслуговує не стільки процес комунікації,
скільки словотворчий акт, однак завжди уможливлює реалізацію мети спілкування
[1, с. 69]».
Сучасна практика показує, що існує три основні сфери, де утворюються нові
оказіональні слова.
Першою є щоденне побутове мовлення, у якому люди активно виявляють
власну здатність до креативної словотворчості, намагаючись зробити своє мовлення
більш виразним та емоційно забарвленим. Але ця група оказіоналізмів майже
зовсім не впливає на активні словотворчі процеси, залишаючись «інтелектуальним
доробком» певних людей, які досить швидко про них забувають. До цієї ж групи
можна віднести оказіоналізми як форму мовної творчості дітей. Саме цей прошарок
неолексем характеризує оказіоналізми як феномен, тісно пов'язаний з аналогією
(вагоновод (М. Семенко), ясновербні (М. Зеров)). Сучаcні лінгвістичні дослідження
пов’язують утворення за аналогією з критеріями засвоєння різних граматичних
категорій, значень, форм.
Більш важливими та актуальними для розвитку мовної системи є друга сфера оказіоналізми, що утворилися письменниками або поетами. Вони досить рідко
переходять до узусу, але активно привертають увагу адресантів, закріплюючи та
збагачуючи певну словотвірну модель.
Третю групу оказіоналізмів складають неолексеми, які з'являються у засобах
масової комунікації, бо саме вони мають найбільше шансів стати узуальними або
сприяти появі нових словотворчих елементів (наприклад, афіксоїдів), оскільки
мають підвищений вплив на адресантa та використовуються на позначення понять,
що є найбільш актуальними, наприклад, мандатоборець, дурисвіт тощо.
Існує два основні механізми утворення оказіоналізмів:
1) за особливими оказіональними моделями, що виникають у результаті
порушення структурних схеми мовної моделі, найчастіше це порушення полягає в
тому, що лексико-граматична приналежність твірної основи оказіоналізму не
відповідає законам словотворення [2, с. 47];
2) за моделями, що же активно функціонують у мові, але із залученням
нового лексичного матеріалу. Саме такі оказіоналізми-квазікомпозити, що утворилися не на синтаксичній основі, а на основі понять, які існують у свідомості їх
творця будуть цікавити нас у нашому дослідженні, бо можливості утворення нових
слів за наявними в мові зразками або за аналогією до конкретного узуального слова
безмежні, і цей словотвірний потенціал широко використовується при використанні
оказіоналізмів, для яких кожний конкретний акт їх використання є одиничним
випадком їх мовленнєвої реалізації.
Наявність великої кількості складних слів-оказіоналізмів у мові пояснюється
тим, що композити семантично й експресивно змістовніші за афіксальні утворення.
Тенденція до виразнішого стилістичного забарвлення виникає, певна річ, саме
завдяки двокомпонентності, а іноді, й завдяки багатокомпонентності цих одиниць.
Неоднозначність афіксів призводить до різної інтерпретації оказіоналізмів навіть у
контексті, а поза ним неолексема взагалі стає незрозумілою.
Ж. Колоїз визначає, що оказіональні композити утворюються, як правило на
синтаксичній основі: «Складні слова виступають логічними замінниками словосполучень порівняльних зворотів і навіть речень [1, с. 67]». З цим твердженням можна
посперечатися, бо саме слово «оказіоналізм» наголошує на чомусь не зовсім типо112
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вому, тому, що суперечить існуючим правилам. Іноді оказіоналізми утворюються за
моделями, що не є типовими для мови, а деколи, якщо повторюють існуючи
моделі, поєднують поняття, які не можна співвіднести у реальному житті, тому про
існування базових словосполучень або речень тут, на наш погляд, не може йти
мова. Такі феномени творяться в уяві автора, і він же пропонує їм назву,
використовуючи вже відомі йому словотворчі засоби, або тестуючи їх у новому
семантичному контексті. Інакше кажучи, оказіоналізми проходять шлях від
«невиразних образів, асоціацій, уявлень тощо <…> від актуалізованих у момент
пробудження свідомості концептів й особистісних смислів та потреби чогось
сказати - до перетворення цих особистісних смислів, що відбувається з метою їх
подальшого «ословлення», для того ж деякі особистісні смисли стягуються в єдине
ціле, деякі ліквідуються [1, с.69].
Однією з основних причин виникнення оказіоналізмів є авторська уява, завдяки якій письменник вигадує феномени, що не існують у реальності, але потребують
якоїсь назви (наприклад, для більш вдалого розгортання сюжетної лінії). Не завжди
є доцільним використовувати словосполучення або підрядні речення через закон
економії мовних ресурсів. Тому на допомогу приходить слово- та основоскладання,
коли із констітуентів, які є добре знайомими носіям мови складається квазікомпозит із абсолютно новим значенням, про яке легко здогадатися, спираючись на
лексичні значення елементів, з яких він складається. Наприклад, авторський
оказіоналізм енергополісмен ми добре розуміємо, при тому, що словосполучення
енергетичний полісмен без авторського контексту нічого не скаже. Мовці можуть
навіть його сприйняти як помилкове використання лексеми енергетичний замість
енергійний, але за сюжетом твору ми розуміємо, що енергополісмени - це люди, які
контролюють, як і скільки використовує енергії той чи інший синтетик. Цікавим на
наш погляд є і метафоричний квазікомпозит життєїд [3], що утворився за
структурною моделлю іменник+афіксоїд за зразком м'ясоїд, трупоїд тощо.
Особливістю такого утворення є те, що цей квазікомпозит є метафоричним тільки
на перший погляд, бо позначає не ту істоту, яка забирає життя, а ту, яка його з'їдає
у прямому сенсі.
Якщо визнати, що квазікомпозити - це в першу чергу аналогічні складні
слова, доречним буде зауваження О. О. Земської, що усі словотворчі одиниці, які
народжуються в тексті, побудовані за законом аналогії. Вони реалізують або певні
активні моделі мови, або вже наявні зразки на ґрунті нового матеріалу [4].
Деякі лінгвісти навіть підкреслюють, що дія аналогії може спричинити
словотвірну моду [5]: різні поети та письменники використовують однакові
словотворчі моделі для власних оказіоналізмів. Особливо це властиве для мови
поезії, бо словотвірна «мода» стимулює співтворчість, яка автоматизує мовні
стереотипи [6]. Наприклад, емотивно-яскраві мікрообрази активно поповнюють
ряди складних іменників добре відомих словотвірних моделей :
 основа іменника + суфіксоїд -пад : каштанопад, небопад, серцепад
(М. Вінграновський), сонцепад (Л. Костенко), звукопад (А. Даниленко) ;
 основа іменника + суфіксоїд -цвіт : зорецвіт (В. Забаштанський), весноцвіт
(О. Ющенко), огнецвіт (В. Бобинський), брунькоцвіт (П. Тичина);
 Основа іменника + суфіксоїд -грай : зернограй (Д. Луценко), чортограй
(П. Воронько), злотограй (О. Тараненко).
Як бачимо, другі констітуенти таких лексем набувають статус афіксоїдів (крім
елементу –пад, який вже є загально визнаним афіксоїдом), тому що ці лексеми
утворюються не на основі словосполучень або речень, а за моделями, що вже
існують у мові, на основі уявлень, що виникають у когнітивній діяльності номі113
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нанта, при цьому поети намагаються пояснити нові явища шляхом поєднання вже
відомих усім носіям мови елементів.
Можна говорити про те, що оказіональні утворення, які зустрічаються у
творчій діяльності письменників або в усному мовленні, сприяють затвердженню за
кореневими морфемами статусу афіксоїдів, тому що значно підвищують частотність
їх використання та здатність сполучуватися з різноманітними (як з семантичного,
так і структурного погляду) основами або словами. Яскравим доказом існування
подібного феномену є англійські афіксоїди –gate, -friendly, які закріпили свій
проміжний статус на сторінках англійських та американських газет, звідки перейшли до узусу та набули статусу загально визнаних словотворчих елементів. А на
початку ХХІ ст.. активно протікає процес переходу елементу –scape до статусу
афіксоїду, але поки що тільки оказіонального : winterscape, motorscape, parcscape.
Для класу оказіональних лексем можна навіть визначити свій реєстр афіксоїдів. При цьому їх лексична наповненість має прямий зв'язок з тим чи іншим стилем
мовлення. Наприклад, для української поезії характерними є елементи: -крилий,
-окий, -лиций, -чолий, -бровий, -квітний [5].
Оказіоналізми дуже тісно пов'язані із контекстом і не мають широкого кола
використання, однак деякі з них можуть слугувати стартовою сходинкою тих нових
слів, які згодом увійдуть до узусу.
Заслуговує уваги й той факт, що деякі поети та письменники мають власні
преференції щодо використання певних елементів у якості афіксоїдів. Наприклад,
В. Бобинський має схильність до використання компоненту -кровна (невиннокровна, багрянисто-кровна), М. Семенко часто використовує елементи поезо(поезопісня, поезофільм), констітуенти -рух, життє- та -біг, на комбінуванні яких
базується вірш «Місто»:
Осте сте
бі бо
бу
візники – люди
трамваї – люди
автомобілібілі
бігорух рухобіги
рухливобіги
berceus kapy
селі
елі
лілі
пути велетні
диму сталь
палять
пах
пахка
пахітоска
дим синій
чорний дим
пускають
БЕНЗІН
чаду жить
чаду благать
кохать кахикать
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життєдать
життєрух
життєбензін
автотрам.
Отже, оказіональне словоскладання є засобом когезії та експресивізації
тексту, актуалізації його окремих фрагментів, «посилення фактора мотивованості
знака на рівні горизонтальних стосунків [5]».
Складання - зручний спосіб і для позначення своєрідної міри ознаки :
несамовито-синій, фіолетово-сухий (В. Стус), сумно-жовтний (М. Семенко). Такі
прикметники та прислівники являють собою значний пласт квазікомпозитівоказіоналізмів через те, що письменники поєднують поняття, які зовсім не
комбінуються ані у словосполучення, ані у речення, а зв'язок між елементами
складного слова існує тільки на рівні уявлення автора та його читача: простягнутопрезирливий, блакитно-сніжна, квапливо-безруха (М. Семенко), незаймано-нагий
(М. Зеров)
Основними шляхами творення оказіоналізмів виступають :
1. Використання певних кореневих лексем в якості афіксоїдів, що не властиве таким констітуентам в узуальному використанні, наприклад, елементи
сонце-; життє-, рух-, поезо-, -цвіт, -грай.
2. Застосування вже узусних афіксоїдів у незвичній для них комбінації:
вагоновод (М. Семенко).
3. Поєднання двох несумісних явищ, коли автори неологізмів не піклуються
про можливе співіснування двох елементів у реченні та словосполученні,
поєднавши їх за продуктивною моделлю, наприклад, прикметник+прикметник, прислівник+ прикметник: скалоокий (М. Драй-Хмара), бездумноласкавий (М. Семенко), екстазно-молитовна (В. Еллан-Блакитний).
4. Власне поєднання двох основ, між якими важко знайти семантичний або
навіть просто логічний зв'язок, на позначення явища, автором якого
виступає літератор: руходівчина, кровофарби (М. Семенко), видноколо,
виднокруг (М. Зеров).
5. Заміна вже існуючого речення (або навіть групи речень) однією складною
лексемою, при цьому дуже важливо, щоб ці речення були добре знайомими реципієнтам (краєхатько - конденсований аналог прислів'я – «Моя
хата з краю – я нічого не знаю», використовується на позначення людини,
яке живе за таким принципом).
Як бачимо, важливість вивчення оказіоналізмів-квазікомпозитів полягає в
тому, що вони яскраво демонструють дію закону аналогії у мовній реальності і
своїм існуванням доводять, що далеко не всі складні слова утворюються шляхом
конденсації словосполучення або речення: композити можуть утворюватися на базі
констітуентів, зовсім не пов'язаних між собою. Крім цього, базою для творення
оказіональних слів часто виступають уявлення та поняття, які існують у свідомості
мовця, але ще не мають вербального вираження, тому ми й намагаємося позначити
таку реалію за допомогою мовного матеріалу, який вже існує у мові із дотриманням
зразків та моделей, які є загальновживаним.
Таким чином, оказіоналізми-квазікомпозити функціонують у мові та мовленні
для створення певного стилістичного ефекту (комічного, іронічного тощо); для
естетики, для номінації тих явищ дійсності (або того, що існує тільки в авторській
уяві та потребує найменування); для деталізації певної інформації, для інтенсифікації реалізації функції авторського впливу, а також для затвердження у мові
певних словотворчих елементів та закріплення моделей побудови нових лексем.
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Перспективу подальших досліджень ми бачимо в подальшому вивченні впливу
оказіональних утворень на мовну систему із залученням нового ілюстративного
матеріалу.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу окказионализмов-квазикомпозитов. Автор определяет значение таких образований для словообразовательной системы языка, при этом
акцент делается на важности подобных образований для появления новых словообразовательных елементов. Материалом для исследования стали новообразования
украинских поэтов и прозаиков ХХст.
Ключевые слова: квазикомпозиты, окказионализмы, словообразовательные
элементы, аффиксоиды, аналогия.
SUMMARY
The article is devoted to the analysis of occasionalisms-quasicomposites. The
author defines the meaning of such phenomena for the word-building system of the
language making an accent on the importance of such language units for appearance of
new word-building elements. New-created words of Ukrainian writers have become the
material of the investigation.
Key words: quasicomposites, oсcasional words, word-building elements, wordbuilding patterns, affixoids, analogy.
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АСОЦІАТИВНІ ПОЛЯ ЛЕКСЕМ ДОРОГА, ПУТЬ, WEG
У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ
Т. Г. Бондар
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Реферат. У статті у зіставному аспекті розглядаються набори асоціацій,
які виникають у свідомості носів російської та німецької мов на слова-стимули
‘дорога’, ‘путь’ та ‘Weg’. У межах кожного асоціативного поля виявлено семантичні групи та підгрупи. Деякі групи є спільними у російській та німецькій
частинах експерименту. Проте, слово-стимул Weg не асоціюється у носіїв
німецької мови із зірками (не утворює семантичну групу ‘Млечный путь’). У ході
експерименту ми виявили також культурно-марковані асоціації, характерні лише
для російської свідомості.
Ключові слова: вільний асоціативний експеримент, слово-стимул, словореакція, лексичне значення слова, семантична група.
Сучасні науковці використовують результати асоціативних експериментів у
психолінгвістиці, соціальній психології та психосемантичних дослідженнях. На
думку О. М. Леонтьєва, об'єктивне вивчення вищих асоціативних процесів, як у
нормі, так і в патології, є одним з найскладніших і далеко ще не вирішених завдань
[1, с. 50]. Деякі вчені стверджують, що асоціації - «це психічна реальність, і їхнє
дослідження є настільки ж важливим, як і дослідження інших реальностей» [2,
с. 111]. На важливість вивчення вербальних асоціацій вказував й О. Р. Лурія, який
зазначав, що «вивчення смислових зв'язків, характерних для нормального і патологічного стану мозку, має вирішальне значення як для психології, так і для
лінгвістики» [3, с. 140]. Значення слів через асоціативні реакції вивчала О. О. Залевська [4], яка у своїх дослідженнях спиралась на роботи Дж. Кіша.
Слід зазначити, що вперше асоціативний тест був використаний Ф. Гальтоном
і К. Юнгом. У подальшому він отримав розвиток у дослідженнях О. Р. Лурії,
Дж. Брунера, Р. Лазаруса.
Актуальність вивчення зв’язків між вербальними одиницями за допомогою
асоціативного експерименту полягає в тому, що через мовні одиниці науковець
може проникнути в механізми людського мислення, пізнати дійсність та способи
збереження знань.
У нашій розвідці ми використовуємо дані, отримані в результаті вільних
асоціативних експериментів. Учасниками експерименту були 44 носія російської та
43 носії німецької мови віком від 16 до 30 років. Експеримент проведено у 2011
році на базі Липецького державного педагогічного університету (м. Липецьк, Росія)
та Інституту іноземних мов і культури в університеті Ерланген-Нюрнберг
(м. Нюрнберг, Німеччина). Завдання респондентів - згадати і записати за 30 секунд
декілька реакцій, які першими спадають їм на думку, коли воно чують / читають
певні слова-стимули. Російським респондентам пропонувалися слова-стимули
дорога та путь, німецьким - Weg. Отримані набори реакцій і стали об’єктом
нашого дослідження.
Мета роботи - на основі спільних семантичних компонентів об’єднати словареакції у групи; схарактеризувати зміст та структуру отриманих асоціативних полів.
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Слово-стимул дорога у носіїв російської мови сформувало асоціативне поле з
78 реакцій. Серед цих асоціацій є як досить стійкі, повторювальні, так й одиничні,
нечастотні реакції. Загалом 44 респондента дали 143 реакції.
При розподілі асоціацій за семантикою слова-стимулу ми отримали чотири
групи реакцій. Першу групу утворюють асоціації, що пов’язані з основним значенням лексеми дорога: ‘смуга землі, призначена для пересування’. Другу групу асоціації, які стосуються такого значення лексеми дорога як ‘перебування в русі,
поїздка, подорож’. До третьої групи ми віднесли асоціації з яскраво вираженим
національно-культурним компонентом. До четвертої групи увійшли реакції респондентів, що пов’язані з вживанням лексеми дорога у переносному значенні, де дорога
асоціюється з життєвим шляхом людини, її способом життя. У межах кожної групи
було виділено по декілька підгруп.
Перша група є найбільш чисельною (загальна кількість реакцій - 73). У межах
групи ми виділили такі підгрупи:
‘Фізичні параметри (розміри) дороги’ (30 реакцій). До цієї підгрупи належать
переважно прикметники: длинная (15), длина (2), долгая (5), широкая (3), широта
(1), узкая (1), извилистая (3).
‘Покриття, колір та якість доріг’ (21 реакція): асфальт (4), земля (1), каменистая (1), камень (1), пыль (3), пыльная (1), серая (1), гладкая (1), разбитая (1),
ямы (1), заброшенная (1), пустая (2), плохая (2), красивая (1).
‘Частина простору, яка у свідомості носіїв мови певним чином пов’язана
з дорогою’ (10 реакцій): деревня (2), поле (1), лес (1), место (1), пространство (1),
дом (2), универ (1), к морю (1).
‘Складові частини дороги, типи доріг’ (12 реакцій). До цієї підгрупи ми віднесли квазісиноніма лексеми дорога (трасса (3)), а також слова-реакції, які вказують
на призначення дороги (пешеходная (1), проселочная (1)) або називають її складові
частини (полоса (2), обочина (2), дорожные знаки (1), знаки (1), разметка (1)).
Другу групу утворюють 75 асоціацій, які пов’язані зі значенням лексеми
дорога ‘перебування в русі, поїздка, подорож’. У межах цієї групи ми теж виділили кілька підгруп:
‘Пересування в просторі і часі’ (17 реакцій). Цю підгрупу утворюють такі
слова як путь (9), путешествие (4), идти (2), движение (1), ехать куда-то (1).
‘Транспорт, засіб пересування’ (18 реакцій): машина (12), руль (1), поезд (2),
автобус (1), лошадь (1), метро (1).
‘Суб’єкти, залучені до подорожі’ (4 реакції): водитель (1), попутчики (1),
путешественник (1), пешеходы (1).
‘Мета поїздки’ (17 реакцій). Частина асоціацій виявляє цільовий компонент,
тобто слова-реакції вказують на мету, яку переслідує суб’єкт, вирушаючи у поїздку,
кінцевий пункт призначення: цель (3), деревня20 (2), дом* (2), домой (1), к морю*
(1), Крым (1), страны (1), Франция (1), лес* (1), в небо (1), место* (1), достопримечательности (1), открытие (1).
‘Тривалість подорожі’ (6 реакцій): долгая* (5), дальняя (1).
‘Емоції та почуття, які пов’язані з поїздкою, оцінка подорожі’ (7 реакцій):
интерес (2), счастье (1), хлопоты (1), одиночество (1), легкая (1), спокойная (1).
Зазначимо, що у цих асоціаціях сильно виражений прагматичний компонент, а
саме, антропоорієнтована складова.
20

*Отримані у результаті експерименту асоціації можуть співвідноситися з різними
значеннями (лексико-семантичними варіантами) слова-стимулу, а тому одночасно
відноситися до різних семантичних груп чи підгруп
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‘Безпека дорожньо-транспортного руху’ (2 реакції). Цю підгрупу формують
реакції на кшталт: милиция (1), авария (1).
‘Необхідні предмети для подорожі, поїздки’ (2 реакції): багаж (1), вещи (1).
‘Супровідні елементи подорожі’ (2 реакції): вид из окна (1), закат (1).
Важливо відзначити, що в асоціативному полі на стимул дорога виявились 2
національно-марковані асоціації, які ми об’єднали в окрему третю групу. Поперше, це реакція скатертью, яка є алюзією до відомого російського виразу Скатертью дорога! - демонстрації байдужості до чийогось від’їзду, а також побажанні
забиратися геть, куди-завгодно. Хоча спочатку цей вираз використовувався для
побажання щасливої дороги, оскільки в уявленні росіян нічого чистішого і
рівнішого, ніж хороша шовкова скатертина, на світі не могло бути. Але потім
висловлювання Скатертью дорога! набуло протилежного іронічного значення.
Другою культурно-маркованою асоціацією є реакція дураки, яка входить до складу
добре відомої апокрифічної фрази В России две беды — дураки и дороги. Авторство
фрази точно не встановлено і приписується різним історичним особистостям.
Четверту групу ‘життя, діяльність людини’ утворюють ті реакції респондентів, які безпосередньо стосуються способу життя людини, її життєвого шляху
(загальна кількість реакцій - 11). У народній культурі уявлення про дорогу
корелюють з життєвим шляхом людини, переміщенням душі у потойбічний світ [5,
с. 124]. Проте, таке значення лексеми дорога не фіксується тлумачними словниками, хоча воно проявляє себе в ході асоціативних експериментів. У межах цієї
групи ми виділили дві підгрупи:
‘Життєві орієнтації’ (8 реакцій): цель* (3), знания (1), победа (1), успех (1),
счастье* (1), открытие* (1).
‘Характеристика життєвої дороги’ (3 реакції): гладкая* (1), легкая* (1),
спокойная* (1).
Аналізуючи склад різних груп, можна виявити чимало спільних компонентів.
Ті самі слова-реакції входять до різних груп, оскільки, по-перше, значення лексеми
дорога є дифузним, а, по-друге, отримані у результаті експерименту слова-реакції
багатозначні, і тому вони можуть реалізувати, залежно від ситуації, те чи інше своє
значення. Словами-реакціями, які включені одночасно до різних груп і підгруп, є
лексеми: деревня, дом, к морю, лес, место, долгая, цель, счастье, открытие, гладкая, легкая, спокойная. Деякі реакції є культурно маркованими, тобто характерними
лише для російської культури. Це, зокрема, слова-реакції скатертью та дураки.
На слово-стимул путь російські респонденти дали трохи менше асоціацій
(загальна кількість - 134), серед яких є як одиничні, так і повторювальні реакції, які
утворили асоціативне поле із 66 одиниць. Отримані асоціації на слово-стимул путь
ми, аналогічним чином як і у випадку з асоціаціями на слово-стимул дорога,
поділили на декілька великих груп, враховуючи їхню семантику. Деякі реакції було
включено одразу до кількох груп. Якщо лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) лексем
дорога та путь збігаються як синонімічні, то і назви груп та підгруп теж є
однаковими (наприклад, група ‘смуга землі, призначена для пересування’, підгрупа
‘фізичні параметри (розміри) дороги/ шляху’ тощо).
До першої групи увійшло 35 асоціацій, які пов’язані з таким значенням
лексеми путь як ‘смуга землі, призначена для пересування’. У межах цієї групи
ми виділили декілька підгруп:
‘Фізичні параметри (розміри) шляху’ (10 реакцій): длинный (5), длина (1),
широкий (2), короткий (2).
‘Частина простору, яка у свідомості носіїв мови певним чином пов’язана з
дорогою’ (5 реакцій): горы (1), лес (2), деревья (1), дом (1).
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‘Типи доріг’ (20 реакцій). До цієї підгрупи ми віднесли лексеми зі схожою
семантикою: дорога (18), трасса (1), тропа (1). У певних контекстах отримані
слова-реакції є взаємозамінними.
Другу групу асоціацій на слово-стимул путь утворюють 84 слова-реакції, які
пов’язані з ЛСВ ‘перебування в русі, поїздка, подорож’. У межах цієї групи ми
виділили схожі підгрупи, що й в однойменній групі, утвореній словами-реакціями
на стимул дорога:
‘Пересування в просторі й часі’. Безпосередньо з цим значенням пов’язано
9 реакцій: путешествие (7), следование (1), проходить (1).
‘Транспорт, засіб пересування’ (7 реакцій): машина (2), поезд (2), корабль (2),
ноги (1).
‘Мета поїздки, кінцевий пункт призначення’ (12 реакцій): цель (2), с целью (1),
лес* (2), горы* (1), дом* (1), заграница (1), море (1), Москва (1), север (1), страны (1).
‘Тривалість подорожі’ (27 реакцій): долгий (10), долго (1), длинный (5), дальний (4), короткий (2), быстрый (1), время (2), длина (1), продолжительность (1).
‘Емоції та почуття, які пов’язані з поїздкою, оцінка подорожі’ (19 реакцій):
трудный (8), тяжелый (2), сложный (1), нелегкий (1), легкий (2), неизвестный (1),
интересный (1), незабываемый (1), необычный (1), странный (1).
‘Погодні умови’ (1 реакція): метель (1).
‘Можливі результати і наслідки поїздок’ (4 реакції): усталость (1), изнемождающий (1), успех (1), поучительный (1).
‘Події, що можуть виникати під час подорожі’ (5 реакцій): препятствия (2),
авария (1), сложности (1), знакомства (1).
Зазначимо, що у другій семантичній групі (‘перебування в русі, поїздка,
подорож’) на стимул путь ми додали підгрупи: ‘погодні умови’, ‘події, що можуть
виникати під час подорожі’ та ‘можливі результати і наслідки поїздок’, які були
відсутні в однойменній групі на стимул дорога. Проте, у цій групі ми не виявили
підгруп: ‘суб’єкти, залучені до подорожі’, ‘безпека дорожньо-транспортного руху’,
‘необхідні предмети для подорожі, поїздки’, ‘супровідні елементи подорожі’, які
були наявні у групі асоціацій на стимул дорога.
Третя група асоціацій ‘життя, діяльність людини’ включає 74 реакції і
пов’язана зі співвіднесенням метафоричної лексеми путь з життям людини.
Зазначимо, що словники фіксують переносне значення лексеми путь ‘жизнь
человека, её течение’ [6, с. 516], але таке значення не подається для лексеми дорога
[6, с. 143]. У межах третьої групи було виділено такі підгрупи:
‘Путь як все життя людини’ (10 реакцій): жизнь (7), жизненный (2), судьба (1).
Підгрупа ‘характеристика життєвого шляху, направленості діяльності людини’
виявилася найбільш чисельною (60 реакцій), адже життєвий шлях можна характеризувати за його тривалістю (долгий* (10), долго* (1), длинный* (5), время* (2),
продолжительность* (1)), складністю/ легкістю (трудный* (8), тяжелый* (2),
сложности* (1), сложный* (1), тернистый (3), неизвестный* (1), препятствия*
(2), легкий* (2), изнемождающий* (1), нелегкий* (1)), наявністю мети та вибору
(путь в никуда (1), цель* (2), с целью* (1), стремиться к чему-то (1), к успеху (1),
успех* (1), победа* (1), только твой (1), мой (1), выбор (1), светлый (1), свет (2)),
за оцінним компонентом (интересный* (1), незабываемый* (1), необычный* (1),
поучительный* (1), странный* (1)).
‘Деякі складові життєвого шляху’ (4 реакції): семья (1), счастье (1), успех*
(1), победа* (1).
Поза названими групами опиняється реакція Млечный путь (2). Ми вважаємо
за потрібне виділити четверту групу ‘Млечный путь’, яка об’єднує асоціації,
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пов’язані з Чумацьким (Молочним) Шляхом (космічною системою, що має вигляд
світлої туманної смуги на зоряному небі).
Отож, дослідивши асоціації на слова-стимули дорога та путь, ми виявили
багато однакових реакцій, що дозволило погрупувати їх в однойменні групи та
підгрупи. Проте, є чимало й відмінностей: стимул путь більшою мірою асоціюється
з життєвим шляхом людини; на стимул дорога у респондентів виникають асоціації
переважно зі смугою землі, призначеною для пересування. Путь асоціюється з
Чумацьким Шляхом або ж з напрямком, шляхом для досягнення чогось, що не
характерно для стимулу дорога. Але обидва слова-стимули у свідомості носіїв мови
тісно пов’язані з пересуванням чи поїздкою.
Перейдімо до аналізу асоціацій, отриманих від 43 німецьких респондентів на
слово-стимул Weg, які утворили асоціативне поле з 116 реакцій (загальна ж
кількість реакцій на цей стимул - 190). Зазначимо, що лексема Weg є вербалізаторами концепту «дорога» у німецькій мові.
Німецькі тлумачні словники («Duden Deutsches Universalwörterbuch» та
«Deutsches Wörterbuch») подають чотири основні значення полісемічної лексеми
der Weg: 1. ‘festgetretene oder leicht befestigte Bahn zum Gehen; Verkehrsbahn’ (‘певним чином облаштована смуга землі, призначена для пересування’); 2.‘Richtung, die
einzuschlagen ist, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen’ (‘напрямок, маршрут
пересування’. До другого значення подається підзначення ‘напрям діяльності,
спосіб життя’); 3. ‘Gang, Fahrt mit einem bestimmten Ziel’ (‘проходження якоїсь
відстані, подорож з певною метою’); 4. ‘Mittel, Verfahren, Möglichkeit’ (‘спосіб,
метод, можливість’) [7, с. 1718-1719], [8, с. 1351]. Отримані асоціації на словостимул Weg пов’язані саме з цими ЛСВ лексеми Weg. Реакції німецьких носіїв мови
ми поділили на декілька великих груп, а ті у свою чергу - на менші підгрупи.
Зазначимо, що для зручності викладу матеріалу ми подаємо отримані німецькі
групи у тій самій послідовності, що й російські, хоча це не відповідає нумерації
німецьких ЛСВ у словниках.
Отже, першу групу ‘смуга землі, призначена для пересування’ утворюють
90 реакцій, які ми поділили на такі підгрупи:
‘Фізичні параметри дороги’ (23 реакції): lang (11), schmal (3), breit (2), kurz (2),
gerade (1), kurvenreich (1), räumlich (1), steil (1), auf und ab (1).
‘Покриття, колір та якість доріг’ (24 реакції): steinig (5), Steine (2), holprig (3),
Asphalt (2), Kieselstein (1), Sand (1), Staub (1), dreckig (1), geteert (1), teilweise gut
ausgebaut (1), teilweise schlecht ausgebaut (1), schön (1), grau (2), braun (1), grün (1).
‘Частина простору, яка у свідомості носіїв мови певним чином пов’язана з
дорогою’ (23 реакції): Bäume, Baum (4), Natur (3), Wald (3), Blumen (2), Gras (2),
Felder (1), Land (1), Flur (1), Wiese (1), Siedlung (1), Häuser (1), Bank (1), viele neue
Städte (1), Zaun (1).
‘Складові частини дороги, типи доріг’ (18 реакцій). У цю підгрупу ми об’єднали слова-реакції, що мають схожу семантику з лексемою Weg, а також ті реакції,
які вказують на складові частини дороги: Straße (11), Pfad (2), Gehweg (1),
Kopfsteinpflaster (1), Spur (1), Kreuzung (1), Schild (1).
‘Функціональне призначення доріг’ (2 реакції): verbinden (1), Verbindung (1).
Порівнявши однойменні семантичні групи на слова-стимули дорога, путь,
Weg, можна стверджувати, що їхній склад дуже схожий. Проте, у семантичній групі
на стимул Weg ми виділили підгрупу ‘функціональне призначення доріг’, яка була
відсутня в утворених групах на стимули дорога та путь.
У другій семантичній групі об’єднано 80 слів-реакцій, пов’язаних зі значенням
‘перебування в русі, поїздка, подорож’. Ми об’єднали слова-реакції у такі підгрупи:
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‘Пересування в просторі і часі’ (21 реакція): Reise (2), wandern (4), laufen (3),
Laufen (1), Strecke (von A nach B) (2), Entfernung (1), Spazieren gehen (1), Spaziergang
(1), unterwegs sein (1), ankommen (2), losgehen (1), Fuß (1), Schritte (1).
‘Транспорт, засіб пересування’ (1 реакція): Auto (1).
‘Суб’єкти, залучені до подорожі’ (4 реакції): Reiseveranstalter (1), Fußgänger
(1), Vogel (1), Weggefährte (1).
‘Мета поїздки, подорожі, кінцевий пункт призначення’ (20 реакцій): Ziel (10),
Wald* (3), Adresse (1), Arbeit (1), Büro (1), Punkt (1), viele neue Städte* (1), Erholung
(1), Geschichte (1).
‘Тривалість подорожі’ (17 реакцій): lang* (11), lange (2), kurz* (2), schnell (1),
langsam (1).
‘Емоції та почуття, які пов’язані з поїздкою, оцінка подорожі’ (10 реакцій):
schwer (3), schwierig (2), leicht (2), interessant (1), langweilig (1), ungemütlich (1).
‘Супровідні елементи подорожі’ (4 реакції): Planung (1), Lied (1), Nebel (1),
schönes Wetter (1).
‘Часовий інтервал, який асоціюється у респондентів з поїздкою чи подорожжю’ (3 реакції): Nacht (1), Freizeit (1), Urlaub (1).
Третя група асоціацій ‘життя, діяльність людини’ (51 реакція) пов’язана з
співвіднесенням шляху (Weg) з життям людини:
‘Шлях як все життя людини’ (6 реакцій): Lebensweg (5), Schicksal (1).
‘Характеристика життєвої дороги’ (25 реакцій): lang* (11), lange* (2), kurz*
(2), schwer* (3), schwierig* (2), leicht* (2), interessant* (1), jeder geht seinen (1),
langweilig* (1).
‘Життєві орієнтації’ (17 реакцій): Ziel* (10), Ziel verfolgen (1), der Weg ist das
Ziel (1), einen richtigen Weg einschlagen (1), Planung (1), Lösung (1), Ausweg (1),
Freiheit (1).
‘Певні етапи життя’ (3 реакції): Zukunft (2), Lebensabschnitte (1).
Четверту групу асоціацій, що об’єднала 15 реакцій, ми назвали ‘напрям руху
в який-небудь бік, маршрут, курс’. Було виділено 2 підгрупи у цій групі:
‘Курс, напрям’ (4 реакції): Richtung (3), geradeaus (1).
‘Накреслений чи визначений маршрут до чогось’ (11 реакцій): Heimweg (1), von
einem Punkt zum nächsten Punkt (1), wohin? (1), Weg zur Arbeit (1), Weg zur U-Bahn
(1), Weg zur Uni (1), zur Schule (1), Adresse* (1), finden (1), kennen (1), verlieren (1).
Наступною п’ятою групою є група асоціацій під назвою ‘спосіб, метод для
досягнення чи здійснення чогось’. Таке значення є типовим для лексеми Weg,
воно відбите практично у всіх тлумачних словниках німецької мови. Проте, ми
отримали лише 11 реакцій, пов’язаних з цим значенням: Arbeitsweg (2), verschiedene
(Wege) (2), effizient (1), einfach (1), herausfordernd (1), interessant (1), Lösung* (1),
finden* (1), kennen* (1). У межах групи не було виокремлено підгруп.
Отже, стимул Weg у носіїв німецької мови викликає асоціації п’яти семантичних груп, у той час як у російській частині експерименту отримані асоціації на
стимул дорога та на стимул путь об’єднано у чотири групи. Деякі групи є спільними у російській та німецькій частинах експерименту. Проте, німецьке словостимул Weg не асоціюється у носіїв мови із зірками (не утворює групу асоціацій
‘Млечный путь’). Натомість у свідомості мовців воно неодмінно пов’язане з
напрямком руху та способомчи методом здійснення чогось.
У ході експерименту ми виявили культурно-марковані асоціації, характерні
для російської свідомості.
Аналізуючи отримані асоціації на слово-стимул путь та слово-стимул дорога,
можна побачити, що значення ‘смуга землі, призначена для пересування’ є більш
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типовим для лексеми дорога, ніж для лексеми путь (загальна кількість реакцій на
стимул дорога - 73, в той час як для стимулу путь - лише 35; кількість підгруп у
межах цієї групи, утворених на слово-стимул дорога, - чотири, а на стимул путь три). Проте, у мовців виникає більше асоціацій, пов’язаних з життєвим шляхом
людини, на стимул путь, ніж на стимул дорога (відповідно 74 та 11 реакцій) Отже,
для опису чи метафоризації життя частіше використовують лексему путь, ніж дорога.
Зазначимо, що, оскільки лексеми дорога, путь та Weg є багатозначними і мають
декілька лексико-семантичних варіантів, то отримані у результаті експерименту
асоціації можуть одночасно співвідноситися з різними значеннями (лексикосемантичними варіантами) даних лексем, що свідчить про синкретизм та дифузність значень лексем дорога, путь і Weg та ще раз слугує доказом цілісності та
багатоаспектності концепту «дорога».
Як бачимо, асоціативний експеримент дає можливість глибше проникнути у
свідомість носіїв мов, краще зрозуміти структуру полісемії, виявити релевантні
компоненти лексичного значення.
У подальшому ми плануємо дослідити асоціації, отримані на слово-стимул
Bahn, яке у носіїв німецької мови асоціюється передусім із залізницею, а не з будьякими іншими ЛСВ цієї лексеми.
РЕЗЮМЕ
В статье в сопоставительном аспекте рассматриваются наборы ассоциаций,
которые возникают в сознании носителей русского и немецкого языков на словастимулы дорога, путь и Weg. В каждом ассоциативном поле обнаружены семантические группы и подгруппы. Многие группы являются общими в русской и
немецкой частях эксперимента, но все же проявляются некоторые отличия в составе
ассоциативных полей.
Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, слово-стимул, словореакция, лексическое значение слова, семантическая группа.
SUMMARY
The article deals with the sets of associations, that appear in the mind of Russian
and German native speakers on the words-stimuli дорога, путь, and Weg. Within each
associative field a few semantic groups and sub-groups were singled out. Many groups
are common in Russian and German parts of experiment, however, some differences in
the composition of the associative fields are observed.
Keywords: free association experiment, word-stimulus, word-response, lexical
meaning of a word, semantic group.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ-БИБЛЕИЗМЫ В КАРИБСКОМ ВАРИАНТЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А. В. Дроздов
Малая Академия наук при Донецком ДДЮТ
Реферат. В статье исследуются лексические инновации карибского варианта английского языка, которые представляют собой усеченные прецедентные
высказывания из Библии. Рассматриваемые прецедентные высказывания из Библии
используются в карибском варианте английского языка в качестве наименования
различных растений. Для карибизмов библейского происхождения характерно то,
что они построены на основе вторичной номинации – метафоризации и аллюзии.
Приметой карибских инноваций-библеизмов является наличие у них старого плана
выражения и нового плана содержания.
Ключевые слова: лексические инновации, усеченные прецедентные высказывания, план выражения, план содержания, метафора, аллюзия.
В последнее время все более пристальное внимание лингвистов уделяется
исследованию таких областей лингвистической науки, как диглоссия и двуязычие,
языковые контакты и смешение языков, креольские языки и пиджины.
Данная статья посвящена изучению лексических инноваций карибского
варианта английского языка, проблеме качественных изменений английского языка
под влиянием местных условий в англоязычных странах Карибского бассейна.
Актуальность настоящего исследования обусловлена, во-первых, нехваткой
специальных работ, посвященных системным изменениям, которые произошли в
сфере лексики карибского варианта английского языка; во-вторых, тем, что ведется
полемика относительно лингвистического статуса английского языка Карибских
островов, а именно: относительно того, возник ли карибский вариант английского
языка на исконно английской почве или под влиянием процессов пиджинизации и
креолизации; в-третьих, возрастающим интересом к проблемам пространственной
вариативности языка, недостаточной изученностью территориального варьирования
английского языка в развивающихся странах Карибского бассейна и механизмов
формирования вариантных языковых систем.
Объектом исследования является карибский вариант английского языка конца
ХХ – начала ХХI века. В то время как предмет исследования представляют
лексические заимствования в карибском варианте английского языка, представленные дивергентами — инновациями, заимствованными из Библии. Отбирались и
рассматривались в работе только те дивергенты СКА, которые были образованы в
соответствие с семантическими способами вторичной номинации.
Цель данного исследования — выявить лексические дифференциаторы СКА
на примере лексических инноваций, представленных заимствованиями-карибизмами библейского происхождения.
Достижению данной цели подчинено решение следующих задач:
1) рассмотреть лексические инновации, пришедшие из Библии в карибский
вариант английского языка в качестве заимствований;
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2) выявить лексические, фонетические особенности иностранных заимствований в СКА;
3) рассмотреть семантические пути образования лексических инноваций CКА.
Задачи исследования и специфика материала обусловили применение таких
методов и приемов лингвистического анализа, как метод анализа словарных
дефиниций, который использовался для выявления расхождений между значениями
лексем СКА и других территориальных вариантов английского языка, метод
компонентного анализа, который использовался для выявлениия индивидуальных
семантических характеристик лексического значения дивергентов СКА, сопоставительный метод, который позволял установить общие и дифференциальные признаки
в значении сопоставляемых лексических единиц, контекстуальный анализ, который
дал возможность выявить лингвистический статус исследуемых единиц.
В качестве материала исследования были взяты различные словари карибского варианта английского языка. Общий объем инноваций-библеизмов, подвергнутых
лингвистическому анализу, составляет 30 лексических единиц, отобранных методом
сплошной выборки.
В тематической группе «Растительный мир» встречается наименование плода
Job’s tears, которое основано на высказывании из Библии. Перейдем к его рассмотрению.
Job’s tears n phr pl (Bdos, Guyn, Jmca, Trin) // buck-bead (Guyn) // jumbie-bead
(Guyn) – твердый, серый, глянцевитый, плод, имеющий форму капли, упругой,
словно покрытой воском травы, которая произрастает во влажной местности; Coix
lacrima jobi (Gramineae) [1, p. 314]. На англоязычных и франкоязычных островах
для наименования данного растения используются следующие аллонимы: Fr. larmes
de Job f. (Guad, Mart); Sp. Santa Juana f. (Cuba), camandulas f. Pl. (PtRi) [1, p. 687].
Название данного плода представляет собой аллюзию на библейского Иова
(Job). B основе сравнения растения Job’s tears ‘слезы Иова’ траурная окраска плода,
который имеет форму слезинки. [The biblical reference to Job may be due to the tear
drop shape and mournful colour] [1, p.314]. Итак, по форме данный плод сравнивается
со слезами Иова. Следовательно, данное наименование построено на основе
метафоры. Основание сравнения – форма плода растения и форма слезинки.
Несомненный лингвистический интерес представляет наименование растения
Joseph's coat. Joseph's coat (Bdos, Brbu, Jmca) // Jacob’s coat (Bdos, Guyn) Coleuis
Blumei (Labiatae) [1, p. 316]. ‘Растение-кустарник с разноцветными копьевидными
листьями используется в качестве живой изгороди и имеет яркую цветовую гамму:
от ярко-фиолетового и красного цвета до зелено-желтого’. На франкоязычных и
испаноязычных островах для наименования данного растения используются следующие аллонимы: Fr. robe-a-l’Eveque f. (Guad, Mart); Sp. Coleo m. (PtRi), Manto de la
Virgen m. (Cuba) [1, p.687].
В названии данного растения завуалирована аллюзия на Книгу Бытия [Gen.
37:23]: ’they stript Joseph out of his coat, Joseph's coat of many colours.’ [2, p. 44] ’ они
сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную’.
Итак, в основе сравнения растения Joseph's coat, имеющего разноцветные
листья, и цитаты из Библии – 'разноцветная одежда Иосифа' сходство по цвету.
Следовательно, данное наименование является прецедентным высказыванием,
которое построено на основании метафоры.
Перейдем к рассмотрению другого аллонима того же растения – Jacob’s coat.
Jacob’s coat n phr (Bdos, Guyn) // Joseph’s coat (Bdos) [1, p. 310] ‘одежда Исава’.
В качестве примера употребления данного словосочетания рассмотрим цитату
из книги Бытия. And Rebecca took goodly raiment of her eldest son Esau, which were
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with her in the house, and put them upon Jacob her younger son / And she put the skins of
the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck [3, p. 30]. ‘И взяла
Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела
в нее младшего сына своего Иакова; А руки его и гладкую шею его обложила
кожею козлят’ [3, с.27].
В культурологической справке, прилагаемой к данной словарной статье,
говорится следующее: [Prob a confused ref to Jacob’s false ‘raiment’ which was used to
confuse; but it was not many-coloured] [1, p. 310]. ‘Вероятно, это не совсем точная
ссылка на чужую ‘одежду’ Иакова, которая использовалась, чтобы ввести всех в
заблуждение. Но при этом она не была разноцветной’.
Таким образом, для наименования вышеприведенного растения семейства
Coleus blumei (Labiatae) в СКА используются два аллонима, представляющие собой
аллюзию на библейских героев. Это аллонимы Joseph’s coat и Jacob’s coat.
Рассмотрим следующую лексическую единицу, которая представляет собой
наименование растения Aaron’s rod (Verbascum thapsus).
Aaron’s rod n phr (Jmca) // Gliricidia (Angu) ‘коровяк обыкновенный, медвежье
ухо’ (Verbascum thapsus) [4, р.4]. Например:
’In December ‘Aaron’s rod’ is a fringe in many hedges. See how massed and gay
these blooms are now on the Half Way Tree frontage of Sugar Manufacturers’
Association’s office garden [1, p. 4]. ‘В декабре многие изгороди окаймлены растением ‘жезл ааронов’. Видишь, как многочислен и ярок цвет в палисаднике при
конторе Ассоциации производителей сахара’.
Поскольку в наименовании данного растения скрыта аллюзия на библейское
выражение, приведем некоторые показательные примеры из Библии. And behold, the
rod of Aaron for the house of Levi was budded and brought forth buds and bloomed
blossoms, and yielded almonds [1, p. 178]. ‘И вот, жезл Аaронов, от дома Левина,
расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали’ [3, c. 164].
The Ark of the Covenant … wherein was the golden pot that had manna, Aaron’s
rod that budded [1, p. 1248]. ‘Ковчег завета…, где были золотой сосуд с манкою,
жезл Ааронов расцветший‘ [1, c.268].
В культурологической справке, прилагаемой к словарной статье Aaron’s rod
[1, p. 4] говорится о том, что [the stick catches and grows (i.e. becomes alive, hence
name from story of the rod of Aaron when it was stuck in the ground] [17, p.4] ‘жезл,
словно черешок, приживается и растет, т.е. оживает, отсюда и наименование растения, взятое из истории о жезле Аарона [2, c.164]. Когда жезл Ааронов воткнули в
землю, ‘он расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали’[3, c. 164].
Итак, аллюзия — это стилистический прием выражения подтекста, заключающийся в косвенном соотнесении предмета речи (растение ‘жезл Ааронов’, которое в
ботанике называется ‘коровяк обыкновенный’) с общеизвестным мифологическим
фактом: чтобы решить исход борьбы за первенство среди двенадцати колен, глава
каждого из них принес жезл, и все они были положены в скинии. На следующий
день случилось так, что жезл Аарона расцвел и произвел спелый миндаль [3, c.1].
На основании данного исследования сформулируем следующие выводы:
1. В силу исторических причин карибский вариант английского языка
формировался как язык-гибрид под сильным воздействием иноязычных влияний.
Ввоз негров-рабов в Вест-Индию из Западной Африки сильно изменил этнический
состав этого субрегиона, который изначально был испаноязычным. Негры-рабы
были безграмотны. Они могли быть знакомы с Библией и библейскими цитатами
через религиозные песнопения.
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2. Для карибизмов библейского происхождения характерно то, что лексические инновации СКА, как правило, обозначают наименования растений и построены
на основе метафоризации и аллюзии. Высказывание, содержащее аллюзию, имеет
второй семантический план, заставляющий читателя обратиться к тому или иному
прецедентному факту, тем или иным ассоциациям. Вышеприведенные аллюзии –
это переосмысленные цитаты из Библии, в которых используются имена библейских персонажей.
3. Рассмотренные лексические инновации СКА представляют собой усеченные библейские прецедентные высказывания, которые имеют структуру N + N, и
используются в значении ‘наименование растения’.
4. Приметами карибских лексических инноваций-библеизмов является наличие
у них старого плана выражения и нового плана содержания. В этом случае имеет
место развитие семантической структуры исходных лексических единиц.
РЕЗЮМЕ
Статтю присвячено вивченню особливостей функціонування інноваційних
карибізмів-біблеїзмів у карибському варіанті англійської мови. Назви рослин у СКА
було утворено завдяки метафорійному переосмисленню біблійних прецедентних
висловлювань.
Ключові слова: метафора, алюзія, інновація, прецедентні висловлювання.
SUMMARY
The article deals with peculiarities of Biblical innovations in CE in which names of
plants were formed due to metaphorical interpretation of Biblical precedent quotations.
Key words: metaphor, allusion, innovation, precedent quotations.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Allsopp, R. Dictionary of Caribbean English Usage [Текст] / R. Allsopp. – OUP.,
1996. — 697 p.
2. Азаров, А. А. Большой англо-русский словарь религиозной лексики [Текст] /
А. А. Азаров. — М. : Флинта: Наука, 2004. — 808 c.
3. Библия. Книги священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические
[Текст] ; перепечатано с Синодального издания. – Chicago, IL, USA, 1990. —
925 с.
4. Holy Bible (Commonly known as the Authorized (King James) Version) [Текст] –
N.Y.: International Bible Society, 1978. – 1111 p.

128

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Надійшла до редакції 18.01.2012 р.

УДК 811.161.2’42

КОМУНІКАТИВНІ НЕВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНКИ
М. М. Михальченко
Реферат. У статті проаналізовані розбіжності між закладеною автором
оцінкою та її інтерпретацією адресатом, схарактеризовані невідповідності оцінок,
з’ясовані основні чинники, що впливають на реалізацію та сприйняття оцінних
значень, окрему увагу приділено вивченню зв’язку оцінки з комунікативним принципом ввічливості.
Ключові слова: градація оцінки, оцінка, невідповідність оцінок, принцип ввічливості, шкала оцінки.
У сучасній науці вивчення аксіологічної проблематики не втрачає своєї
актуальності. Питанням функціонування оцінки у мові присвячені праці таких
мовознавців, як Н. Арутюнова, О. Бєссонова, О. Вольф, Т. Космеда, Т. Маркелова,
В. Телія, В. Шаховський, В. Шинкарук та ін. Складна природа універсальної
категорії оцінки становить невичерпне поле для досліджень.
Метою пропонованої статті постає опрацювання специфіки реалізації та
сприйняття оцінки в українській мові. Мета зумовлює розв’язання таких завдань:
1) розглянути прагматичні особливості оцінки; 2) схарактеризувати невідповідності,
пов’язані з розумінням оцінки, спричинені комунікативною діяльністю адресанта та
адресата; 3) вивчити зв’язок оцінки з комунікативним принципом ввічливості.
Контекстуальна залежність оцінки актуалізує її аналіз на рівні тексту, що
дозволяє уточнити оцінні значення. С. Васильєв, вважаючи невід’ємною властивістю тексту його осмисленість, зауважує, що водночас весь світ загалом наповнений
для кожної людини конкретним смислом, напрацьованим суспільною практикою,
засвоєним людиною в процесі життєдіяльності та збагаченим через особистий
життєвий досвід [1, с. 82]. Оцінка має подвійний характер, оскільки залежить як від
суб’єкта, так і від об’єкта, звідси випливає амбівалентність її смислу: смисл оцінки
водночас є наслідком діяльності свідомості автора та результатом інтерпретативної
діяльності адресата.
Оцінка, її знак, спосіб вираження та засоби реалізації, а також особливості її
сприйняття та розуміння, залежать від ряду чинників. Передусім це соціальні
настанови, культурні особливості, контекст і комунікативна ситуація, не варто
забувати й про особистісні аспекти. Під час реалізації оцінки часто виникать
розбіжності між оцінкою, запланованою мовцем, та її інтерпретацією, що виникла у
адресата. Як стверджує Н. Арутюнова, «правильне розуміння висловлення не
виключає його неправильної інтерпретації» [2, с. 62], не запобігає нерозумінню
комунікативного смислу повідомлення. Часто виникають ситуації, коли реципієнт
розуміє, що йому говорять, однак не розуміє, що саме він хоче цим сказати.
Наприклад:
(1) – А навiщо їй убивати людину?
– Це, Вовчику, дуже складна iсторiя, – хворобливо всмiхнувся Дмитрiй, – i я
боюсь, що ти її не зрозумiєш. Ти, звичайно, вчена людина, але, як менi вiдомо, на
фiлологiчному факультетi таких питань не чiпали.
– Що ти хочеш цим сказати? – тоном ображеного промовив лiнгвiст
(М. Хвильовий. Вальдшнепи).
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Тому доцільно розмежовувати оцінку, закладену в повідомлення автором, і
оцінку, отриману адресатом у результаті витлумачення цього повідомлення. Зрозуміло, що для успішного спілкування та якісної передачі інформації ці оцінки мають
збігатися або бути максимально подібними. Приклад з роману П. Загребельного
«Гола душа» показує вдале прочитання адресатом підтекстової інформації:
(2) – (Письменник:) Уявляєте, американці закликають із належною пошаною
ставитися навіть до гримучих змій, а наше начальство виявляє таку відверту
зневагу до талантів! А повинен звернути вашу увагу, Клеопатро Микитівно, що
гримучі змії надзвичайно отруйні. Це вам ні про що не говорить?
– (Клеопатра Січкар:) Ви хочете сказати, що письменники теж отруйні, як
гримучі змії? – не стрималася я.
– (Письменник:) Саме це я й хотів би вам сказати.
Клеопатра Січкар вловлює приховану погрозу письменника, розуміє, що їй
варто бути з ним обережною, оскільки він може заподіяти їй шкоду.
О. Вольф наголошує, що «особливістю оцінних мовленнєвих актів є те, що
їхній перлокутивний ефект часто невизначений» [3, с. 173]. І складно передбачити
заздалегідь, який результат матиме висловлене схвалення або образа. Для цього у
мові існує широкий спектр засобів, що розкривають як наміри мовця, так і вплив на
адресата. Це насамперед оцінні предикати, а також класифікатори та інтенсифікатори оцінних значень.
Внаслідок розбіжностей запрограмованої оцінки з оцінкою, сприйнятою адресатом, виникає повне або часткове нерозуміння між учасниками комунікації. За
теорією Г. Ґрайса, учасники спілкування діють згідно з принципом кооперації, що
структурує мовну діяльність і забезпечує виконання комунікативної мети. На думку
Г. Ґрайса, під час діалогу спільна діяльність комунікантів забезпечує успішне
спілкування, тож принцип кооперації він формулює так: «Твій комунікативний
внесок на кожному кроці діалогу повинен бути таким, якого вимагає спільно
визначена мета (напрям) цього даілогу» [4, с. 222].
Розглядаючи комунікативні невдачі як результат взаємодії складного комплексу людських чинників з явищами мови, А. Загнітко наголошує, що ці невдачі
можуть бути спричинені «різницею в картинах внутрішнього світу співрозмовників, наслідком чого є різна оцінка певних явищ» [5, с. 89]. Отже, причиною
нерозуміння стають розбіжності в тлумаченні певних оцінок. Вивчення фактичного
матеріалу дозволяє виділити два типи таких невідповідностей, що виникають між
вихідною та кінцевою оцінками комунікантів: адресантно-інтенційна й адресатноінтерпретативна.
Адресантно-інтенційна невідповідність оцінок виникає в тому випадку, коли
суб’єкт оцінки неправильно реалізовує свій комунікативний намір. До таких розбіжностей призводить неадекватний добір мовних засобів, недотримання комунікативної стратегії, недостатня мовна компетентність тощо. Мовець неадекватно формулює
думку щодо певного об’єкта, тому виражена в мовленні оцінка не відповідає
запланованій.
Поширеним засобом реалізації оцінки, її послаблення або посилення, постає
іронія, проте комуніканти по-різному можуть тлумачити іронічні висловлення. Так,
в оповіданні С. Пушика «Танцюрист» хлопець Федь запросив до танцю Варвару.
Дівчина була обурена тим, що Федь не вміє танцювати, зупинила танець і виразила
своє незадоволення: (3) Ти або повідрубуй собі стопи, або позв’язуй! Я ноги в
карти не виграла! З контексту встановлюємо, що дівчина зовсім не прагнула
образити хлопця, лише хотіла припинити танець, однак висловлена нею негативна
оцінка була досить жорсткою та категоричною. Далі читаємо: (4) Варварка не
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рахувала за образу те, що кричкатому Федору колись честі урвала. Забулося… Але
Федір пам’ятав. Зрозуміло, що значення негативної оцінки посідає різні позиції у
свідомості комунікантів, а отже, градація оцінки відбувається по-різному. В уявленні Федя оцінка, висловлена дівчиною, ближча до граничної позиції на шкалі в
зоні негативного, тоді як для Варварки така оцінка не надто віддалена від норми.
Варто зауважити, що оцінка, виражена за допомогою іронії, наділена прагматичною
неоднозначністю, оскільки безпосередній зміст повідомлення суттєво відрізняється
від його смислу. Тому не всі мовці мають високий рівень комунікативної
компетенції для тлумачення іронічних висловлень.
Не зовсім точне вираження суб’єктом думки може призвести до комунікативної невдачі або спричинити конфліктну ситуацію. Наприклад:
(5) – А мій хлопець де? – стривожився Олелько.
– (Кирик:) Звідки я знаю, село велике. Погукайте, обізветься.
Не сподобалась така відповідь Олелькові, провчив би гордовитого Кирика
(О. Лупій. Падіння давньої столиці).
Метою Кирика було повідомити про те, що він не знає про місцеперебування
хлопця, але передати свою інтенцію правильно він не зміг. Очевидно, що чоловік
порушив принцип ввічливості у мовленнєвому акті, в основу якого покладена
повага до особистості партнера [6], повівшись нетактовно та виявивши недостатньо
уваги та інтересу до співрозмовника.
У прикладі (6) причиною розбіжності в оцінках стало те, що мовець не
врахував особливостей адресата. Шульга хотів розповісти Юлії про свою симпатію
до неї, наголосивши на їхній схожості, але жінка не сприйняла цього.
(6) – (Шульга:) Подібне прагне подібного. В «Бенкеті» Платоновім запитання: «Чи любиш ти мене?» – означає: чи бачиш ту саму істину?...
– (Юлія:) Залицятися з допомогою Платона? І вас тримають на роботі?
(П. Загребельний. Юлія, або Запрошення до самовбивства).
Вияв оцінки зумовлений не просто бажанням автора виразити свою думку, а
прагненням наголосити на певних аспектах, звернути увагу адресата окремі властивості, формуючи певне ставлення до цього об’єкта. Н. Арутюнова та О. Падучева
справедливо наголошують на тісному зв’язку оцінки з комунікативною метою
мовленнєвого акту, що програмує дії реципієнта [7, с. 14]. Виражаючи оцінку,
суб’єкт часто намагається вплинути на свідомість співрозмовника, змінити його
переконання. Проте невдале втілення комунікативної мети призводить до негативного результату. Так, у романі Л. Дереша «Архе» Нестор запрошує головного героя
до обсерваторії: (7) А я думав запросити Вас на презентацію нового сузір’я. У нас
тут таки-и-ий телескоп є. Ви такого, певне, ніколи й не бачили. Та шо там – у
нас тут ціла ОБСЕРВАТОРІЯ! Маєте нагоду бути присутнім при називанні
Неназваного. Подумайте тільки, які масштаби! Ціле сузір’я! І назва ж яка –
Пітекантропія. Вам це нічого не говорить? Хлопець не погоджується: (8) Знаєте…
Не відчуваю захоплення світилами. Я, знаєте, більше по хімії. Тому якось іншим
разом. Мовець не врахував зацікавлень адресата, тому не зміг переконати іншого в
цінності того, що для нього самого видавалося надзвичайним.
Адресатно-інтерпретативна невідповідність оцінок виникає в тому випадку,
коли адресат неадекватно інтерпретує оцінку, закладену в тексті автором. Таке
помилкове розуміння оцінки може бути зумовлене неуважністю, необізнаністю з
контекстом, несприйняттям підтекстової інформації, іронії тощо.
Один із героїв роману Є. Кононенко «Імітація» перед тим, як показати гостям
свою оселю, каже: (9) Ось моя халупка. Ймовірно, що запрошені після сказаного
очікують побачити невелику убогу житлову будівлю. Однак з подальшого тексту
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зрозуміло, що визначення господаря було іронічним: (10) Не менше чотирьох
поверхів, але, здається, ведуться роботи по надбудові п’ятого. На подвір’ї по
дорозі до входу по обидва боки від вимощеної алеї ростуть сріблясті ялинки.
До хибного розуміння оцінки може призводити відсутність у адресата
необхідного комунікативного та життєвого досвіду. У повісті П. Загребельного
«Безслідний Лукас» хлопець розповідає про своє кохання до дівчини, якої ніколи не
бачив:
(11) (Лукас:) – Я чотири роки дивлюся на її портрет.
(Пат:) – Гідний подиву ідіотизм! Вона за цей час могла народити четверо
дітей і стати мегерою з відвислими грудьми!
(Лукас:) – Не треба так.
(Пат:) – Ти боїшся образити навіть портрет? Знову містика?
(Лукас:) – Я не хочу образити тебе.
Оскільки в житті дівчини не було подібних переживань, почуття Лукаса Пат
не зрозуміла, а його поведінку не схвалила й навіть висміяла, про що свідчить
інтенсивна негативна оцінка (Гідний подиву ідіотизм!).
Слід наголосити, що категорія оцінки завжди соціально детермінована. Невідповідність оцінок можуть спричинити розбіжності в культурних і релігійних
переконаннях суб’єктів. Наприклад, діалог між православною Марією та іудейкою
Естер з твору М. Матіос «Нація»:
(12) (Естер:) – Маріє, дякую за міцву…
(Марія:) – Хто дякує за мертвого, жінко?!.. – мало не скрикнула Марія.
(Естер:) – Е-е-е, ні… Міцва по-нашому – це добра справа. Ви зробили добру
справу, Марійо, відвідавши нашу родину в жалобі.
Показовим є епізод з роману О. Лупія «Падіння давньої столиці»: хан Батий
висловлює своє обурення після ознайомлення з життєвими переконаннями Володимира Мономаха: (13) Повчав своїх дітей таким дурницям, ніби він був не
володарем своєї країни, а рідним братом Ісуса Христа. Не убий, не вкради, не
обмани… Тепер ясно, чому вони навчили своїх дітей. У силу своїх культурнорелігійних переконань Батий не сприймає принципи християнської моралі, які
декларує Володимир Мономах, оцінює їх негативно.
Певною мірою перешкоджає розумінню відсутність у висловленні одного з
компонентів оцінної структури, наприклад, об’єкта оцінки, проте такі труднощі
компенсує контекст. У прикладі (14) виявлено основні й додаткові компоненти
структури оцінки, однак відсутність у читача пресупозицій може спричинити
нерозуміння закладеної автором оцінки: (14) І зайця не любила бабуся через те, що
заєць такий поганий на перехід, як сільський піп (С. Пушик. Зраст). Цікаво, що в
структурі наведеної оцінки наявна її мотивація, однак ці мотиви також вимагають
певних знань, оскільки тлумачення однієї прикмети відсилає до іншої.
Без додаткових пояснень у адресата може сформуватись невідповідне ставлення до факту, повідомленого мовцем. У прикладі (15) автор упевнений у тому,
що самої констатації факту достатньо для реалізації негативної оцінки, однак
питання адресата доводить непереконливість оцінки:
(15) (Зануда:) – Мене зрадила жінка.
(Філософ:) – І що її до цього змусило? – питає він, не відриваючись від газети.
(Зануда:) – У вас дивний погляд на проблему. Мене зрадила жінка! Ви розумієте! ЖІНКА! ЗРАДИЛА! А ви питаєте: чому вона так зробила (Є. Кононенко.
Зрада).
Окрім соціо-культурних чинників, на інтерпретацію оцінки впливають історичні та політичні умови. Наприклад, у романі І. Роздобудько «Ґудзик» дівчина
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розповідає хлопцю про арешти літераторів, однак той не може повірити, що за
наказом партії в Радянському Союзі можуть заарештувати невинну людину:
(16) – Усі патріоти зараз – сидять! – відрізала вона.
– Як це – «сидять»? – не зрозумів я. – Сидять – злодії.
– Ага, злодії, – не вгамовувалася моя руда дівчина. – Бродський, Стус,
Солженіцин... Усі – злодії!
Тонка природа оцінки відкриває можливості для її опрацьовування як думки
про об’єкт і як втілення цієї думки в мові. Досить часто мисленнєва та вербалізована оцінки не ідентичні. Градуальність оцінної шкали передбачає існування
різних смислів у оцінках, висловлених одним суб’єктом. Іншими словами, те, що
мовець хотів би сказати, значно відрізняється від того, що він говорить насправді.
Таку аксіологічну невідповідність можна назвати адресантно-обмежувальною, адже
правила існування в соціумі, культурні норми змушують дотримуватися певних
принципів, лімітувати висловлення суджень. Насамперед обмеження реалізації
оцінок пов’язане з орієнтацією мовців на принцип ввічливості, опрацьований Дж.
Лічем [6]. На думку науковця, визначальними в ситуації спілкування постають
певні правила, названі ним етикетними максимами. Дж. Ліч виокремлює шість
максим: такту, великодушності, схвалення, скромності, згоди, симпатії. Дослідження О. Вольф переконує в тому, що чотири з цих максим безпосередньо пов’язані з
оцінними мовленнєвими актами [3, с. 170-172]: максими схвалення, скромності,
згоди та симпатії. Урахування суб’єктом оцінки названих максим призводить до
розбіжності між оцінкою як реакцією на об’єкт і оцінкою як висловленням думки.
В. Шинкарук зазначає, що оцінки містять конвенції, що визначають умови реалізації, тобто певні оцінки можливі лише певних ситуаціях [8, с. 90]. Дотримання
принципу ввічливості спонукає суб’єкта до відмови від вербалізації негативних
оцінок:
(17) (Лікар:) – Баба Зося була нещасна жінка, нічого не скажеш. І добра
серцем, хоча й страшна зовні.
«Знаємо ми її добре серце», – подумав Дмитро, а вголос сказав:
– Тобто ви не можете нічого сказати, де тепер ця санітарка? (Є. Кононенко. Зрада).
На думку Н. Арутюнової, багатовимірний зв’язок оцінного значення з
автором мовлення (відповідність оцінки думкам і відчуттям, бажанням і потребам,
обов’язку та волі мовця) зумовлює її конфліктність: «оцінка, породжена бажанням,
відмінна від оцінки, що випливає з обов’язку, і від оцінки, що викликана потребою»
[2, с. 6]. Дотримання принципу ввічливості теж постає одним із виявів конфліктності, суперечливості оцінки: мовець може замовчувати позитивні оцінки щодо
самого себе, збільшувати позитивні оцінки щодо інших, повідомлювати оцінки,
протилежні до його переконань.
Адресантно-обмежувальна невідповідність безпосередньо пов’язана зі спадною градацією оцінки, насамперед негативної. Якщо мовець вирішує повідомити
негативну оцінку, він прагне її пом’якшити, зробити мінімально віддаленою від
норми: (18) Ах, пані, які ви…пардон, смішні… Скільки я вчила вас: кажіть або пані,
або мадам, адже це одне й те ж. А так виходить – масло масляне. А ви ж
культурні дами… (Г. Тарасюк. Дама останнього лицаря). Для зниження інтенсивності висловленої оцінки в наведеному прикладі вжито етикетне слово пардон.
Мовець виражає свій комунікативний намір за допомогою аргументації оцінки (Я
хочу, щоб ви навчилися говорити правильно). Останнє речення покликане запевнити
жінок у повазі мовця до них і в бажанні їм добра.
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Часто дотримання принципу ввічливості змушує мовців поєднувати в одному
висловлення позитивну та негативну оцінки. Традиційним стало повідомлення
позитивної оцінки перед негативною для деінтенсифікації останньої. Наприклад:
(19) (Довгопол:) – Ти маєш панську голову, Юр'яно, а таке дурне придумала…
(М. Матіос. Нація).
Розуміння оцінки являє собою складний процес, що залежить як від автора,
так і від адресата, а її реалізація на смисловому рівні тексту має варіативний
характер. Перспективним для дослідження аксіологічної специфіки мови видається
подальше вивчення зв’язку оцінки з комунікативною настановою тексту.
РЕЗЮМЕ
В статье проанализированы несоответствия между заложенной автором
оценкой и ее интерпретацией адресатом, охарактеризованы несоответствия оценок,
определены основные факторы, влияющие на реализацию и восприятие оценочных
значений, отдельное внимание уделено изучению связи оценки с коммуникативным
принципом вежливости.
Ключевые слова: градация оценки, оценка, несоответствие оценок, принцип
вежливости, шкала оцінки.
SUMMARY
Disparities between the appraisal and her interpretation stopped up by an author an
addressee are analysed in the article, disparities of appraisal is described, basic factors
influencing on realization and perception of evaluation values are certain, separate
attention is spared to the study of connection of appraisal with communicative principle
of politeness.
Keywords: gradation of appraisal, appraisal, disparity of appraisal, principle of
politeness, scale of appraisal.
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ДО ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО РОЗГЛЯДУ ТИПІВ СИНКРЕТИЗМУ
ЯК ЯВИЩА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПРИРОДИ
Т. О. Шундель
Донбасский государственный педагогический университет
Реферат. У дослідженні мовних одиниць більшість вчених наголошують на
необхідності вивчення одиниць поліфункціонального характеру, які ускладнюють
закріплені за однією формою значення або призводять до структурної зміни при
збереженні смислового значення. Поглиблений аналіз таких гібридних одиниць
логічно наводить учених на необхідність дослідження «синкретизму» та його
лінгвістичних типів. Аналітичний огляд виокремленних видів синкретичних явищ
надає можливість переглянути теоретичні концепції вітчизняних, іноземних
науковців та переосмислити усталені погляди на специфіку цих гібридних одиниць
синкретичного характеру.
Ключові слова: поліфункціональість, гібридний, синкретизм, структурна
зміна, мовне явище
У сучасному мовознавстві детально описані граматичні категорії, в яких
зосереджений повний набір їхніх диференційних ознак. Проте рухомість мови,
динамічний характер її розвитку та складність зображення мовних одиниць виникає
завдяки функціонуванню перехідних явищ, які не мають усіх диференційних
властивостей однієї категорії та які неможливо вмістити в рамки певних класифікацій. З цього приводу слушною виявляється думка Л. В. Щерби: «… досвід
засвідчує, що будь-які таблиці та схеми тріщать по всіх швах, як тільки спробувати
вставити в них факти живої дійсності» [1, с. 246]. Ці перехідні явища демонструють
взаємодію полярних мовних одиниць, оскільки для них характерне поєднання
(синтез) диференційних ознак одиниць, що протиставляються. К. Е. Штайн у своїй
роботі підкреслює, що теорія синкретизму мовних одиниць - одне з найбільш
яскравих явищ у постнеокласичній науці, лінгвістика «на кінцях», яка робить
настанову на нестабільність мовної системи, породження нових одиниць у процесі
взаємодії підсистем мови, дозволяє розкрити внутрішні вертикальні підструктури,
що формуються в процесі динаміки мовних одиниць на синхронному зрізі мови [2,
с. 476]. В лінгвістичних дослідженнях сьогодення термін «синкретизм» тлумачиться як універсальний засіб мови, його лінгвістична універсалія, тобто як явище,
що проймає усі рівні лінгвоструктури та представляє собою складне й поширене
явище поліфункціонального характеру. Актуальність наукового пошуку визначається зацікавленням мовознавців в необхідності розгляду вживання синкретичних
одиниць, що характеризуються зміною структурної та семантичної форми за
рахунок порушення співвідношення між планом вираження та планом змісту, у
рамках зазначених типів синкретизму. Метою дослідження вбачаємо вивчення
низки питань щодо розв'язання проблеми виділення різноманітних типів синкретизму. Наукова новизна полягає в спробі теоретично обґрунтувати широке розуміння
дискусійних сфер визначення різноманітних типів синкретизму та в описі синкретизму як такого, що охоплює всі рівні мови. Наукову базу дослідження становлять
праці представників вітчизняного мовознавства та праці іноземних вчених, зокрема
В. В. Бабайцевої, Л. С. Бархударова, А. Мартіне, Л. Єльмслєва, Т. В. Колесникової,
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С. А. Алексанової, О. О. Костіної, І. В. Висоцької, В. В. Колесова, Л. Л. Безобразової, З. В. Валюсинської, М. Баэрмана, Д. Брауна, Д. Блевинса, Л. Байби,
Е. Мартінет, А. П. Загнітка.
Лінгвістична ідея розподіляє синкретизм на наступні типи:
1. Дискретний і недискретний (розв'язаний і нерозв'язаний) синкретизм.
Ідея про розмежування понять дискретного і недискретного синкретизму (опозиція Л. Єльмслєва про розв'язаний і нерозв'язаний синкретизм) стала засадничою з
метою обговорення остаточних зрушень в системі мови у процесі його розвитку в
парадигматиці, але не враховуються в процесі аналізу синкретичних явищ в
синтагматиці мови. Л. Єльмслєв відносить синкретизм тільки до парадигматики
мови і пов'язує його з безповоротними системними зрушеннями в процесі його
розвитку (називаючи ці зрушення «нерозв'язаним синкретизмом»). Інші лінгвісти
(В. В. Бабайцева, Л. Л. Безобразова, З. В. Валюсинська) говорять про «розв'язаний»
синкретизм і відносять його до синтагматики мови. Наслідок процесу явища
«розв'язаного» синкретизму спостерігається в результаті усунення меж при аналізі,
що у свою чергу призводить до виникнення живих процесів, мовних одиниць, які
супроводжуються вживанням в мові [3, с. 172].
Ми говоримо про синкретизм за умови, що формально-змістовна мовна
асиметрія не розкривається за допомогою контексту, при цьому неможливість
«дозволу» постає основною диференційною ознакою, яка є такою, що провадить
відмінності синкретичних одиниць від суміжних явищ.
Услід за С. А. Алексановою, ми вважаємо, що в сучасних дослідженнях
феномен недискретності, який становить родову властивість мови, людського
мислення і сприйняття світу, не є недоліком, що потребує неодмінного усунення,
пов'язується з вирішенням проблем синкретизму в цілому і в граматичній сфері
зокрема [4, с. 139]. У синтаксисі існує низка різних перехідних (синкретичних)
конструкцій, яскравим прикладом яких виявляється ускладнене речення, посередній член в опозиції «просте – складне речення». Питання про розгляд конструкцій із
сполучником мети і інфінітивом є спірним, оскільки ці речення можуть трактуватися як складнопідрядні речення або як ускладнене речення з інфінітивним зворотом.
А це в свою чергу може привести до класифікації цих речень з інфінітивом та зі
сполучником «щоб» як відособленої обставини [5, с. 132-140]. Так, наприклад, пор.
шкалу перехідності для конструкцій зі значенням мети:
А. Mr. Gerald Brown, the deceased's younger brother, has come to let you stay in
his employment [19, p. 2].
Аб. Mr. Cannon and Edwin thank and waited for Gerald to go out [19, p. 3].
АБ. Katherine stood at the front door of their house / in order to overlook Green
Park [20, p. 4].
аБ. She had to act calmly to hide her fear from her son [20, p. 6].
Б. He came towards her in order she could take hold of his arm forcefully [19, p. 6].
Отже, прості (моносуб'єктні) речення з інфінітивним зворотом обставини мети
(А) і складні речення (полісуб'єктні) з підрядним мети (Б) визначаються як ядерні
конструкції. Речення з інфінітивним зворотом і сполучником «щоб», який можна
опустити або не враховувати, складають ланку простих речень (Аб). У периферію
складних речень входять полісуб'єктні (аБ) речення з поширеним інфінітивним
зворотом і сполучником «щоб». Проміжну ланку опозиції «просте – складне речення» представляють моносуб'єктні ускладнені речення з поширеним інфінітивним
зворотом і сполучником «щоб» (АБ), які концентрують в собі семантику простого і
складного речень. У зв'язку з цим ускладнене речення сприймається як конденсат
вираження двох абсолютно протилежних синтаксичних одиниць (простого та
складного речень) [6, с. 55]. Поглиблений аналіз одиниць недискретного синкре136
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тизму дає підстави вважати, що характерною ознакою функціональної природи
пограничних явищ виявляється можливість функціонування мовної одиниці в
декількох значеннях.
При розгляді цієї опозиції Л. Єльмслєв брав до уваги в основному розв'язаний
(дискретний) синкретизм [7].
2. Статичний та динамічний синкретизм.
Традиційно під статичним синкретизмом розуміють такий процес, при якому
ознаки різних, протилежних категорій, які знаходяться в опозиції, існують одночасно, але помітною особливістю є той факт, що ці синкретичні одиниці не переходять
або не замінюють одна одну в процесі реалізації. Джерельна база свідчить, що
яскравими прикладами статичного синкретизму викриваються приклади відмінкового синкретизму в англійській мові. Так, Л. С. Бархударов підкреслював, що
«морфеми числа і відмінка злиті в одному морфі - в словоформах типу boys', cats',
foxes', морфи /z/, /s/, /iz/ представляють одночасно і морфему множини, і морфему
родового відмінка....». При цьому учений вказував на той факт, що «... на письмі
морфема родового відмінка сигналізується знаком апострофа ('), але це чисто
графічний символ, який не має ніякої фонетичної або фонологічної значущості» [8,
с. 85-86]. Статичний синкретизм спостерігається на морфологічному рівні у
відмінності від динамічного синкретизму, який знаходить своє віддзеркалення на
синтаксичному рівні.
Динамічний синкретизм - більш яскраве явище, яке не лише якнайповніше
розкриває смислові аспекти тексту, але виявляється віддзеркаленням численних,
різноманітних мовних фактів. При явищі динамічного синкретизму мовні одиниці в
процесі функціонування здійснюють перехід від однієї якості до іншої, з однієї
категорії в іншу, яка знаходиться в умовах протиставленої опозиції. Помітну
особливість вживання прикладів динамічного синкретизму становлять з'ясувальні
безсполучникові речення, які, деякою мірою, мають безпосередню схожість із
структурою простого речення через аналогічність пояснювальної частини з членом
речення: функції підрядних частин співпадають з функціями форм слів з функціональної точки зору [9, с. 469]. При розгляді синтаксичної співвідносності об'єктних
структур В. В. Кузьмін [10, с. 107-114] пропонує використовувати метод конверсії,
трансформації складного речення в просте, що дозволяє згортати підрядне речення
з'ясувального типу поки воно не починає втрачати свою предикативність і замість
складного речення з'являється просте речення. Цей факт наштовхує нас на думку
про семантико-синтаксичну одноманітність підрядної з'ясувальної конструкції та
простого речення, а також тотожність синтаксичної функції: обидві конструкції
свідчать про семантико-граматичну завершеність висловлювання. При використанні методу згортання припускаються різноманітні фрагментарні зміни (введення
прийменника / опущення деяких елементів речення при структурній зміні), але
спостерігається збереження смислового та синтаксичного значень. Головним показником, на нашу думку, є той факт, що будь-які радикальні зміни не відзначаються в
ядерній структурі речення. При збереженні семантичної та граматичної однотипності ці речення є різноструктурними конструкціями. Наприклад,
Katherine knew he was trying to grow up – Katherine knew about his trying to
grow up [19, p. 24].
He told her he was going back to England to start a business - He told her about his
going back to England to start a business [19, p. 7].
Проте існує кардинально інша думка з приводу співвідношення статичного і
динамічного синкретизму. О. О. Костіна пропонує враховувати, що усі явища мовної
дійсності знаходяться між собою у взаємодії за допомогою різноманітних переходів, що іноді призводить до стирання меж між статичним і динамічним чинниками.
У синхронному зрізі статичне може стати діахронічним, і навпаки, динамічне в
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діахронії може перетворитися на статичне в синхронії. Отже, при дослідженні декількох об'єктів аналізуються не лише внутрішні зв'язки (статичний зв'язок), але й перетин векторів, які ведуть до поступової зміни або появи зони синкретизму [11, с. 96].
3. Діахронічний та синхронічний синкретизм.
Нині здебільшого простежується першорядне вивчення проблеми синхронічного синкретизму порівняно з проблемою діахронічного. Результатом «давнього»
(діахронічного) синкретизму в мові, на думку Л. В. Зубової, являється полісемія,
трансформація, контамінація, що у свою чергу підкреслює суміжність і паралелізм
цих понять з явищем синкретизму в мові. Це саме той факт, що призводить до
мовної економії і до появи «вторинного синкретизму» [12, с. 56]. Як і Т. В. Колесникова, ми вважаємо, що первинність і вторинність пов'язані не з відмінністю
мовних форм вираження синкретизму на різних етапах розвитку мови, а з їхньою
різною обумовленістю: з тенденцією до економії мовних засобів в наш час [13, с. 49].
Тобто, справа навіть не в самій мовній економії, яку можна простежити практично
в будь-який час і завдяки якій мова не стала простим нагромадженням різномунітних конструкцій, а в самому характері мислення. Він зберігає за собою залишки
чогось давнього, а це і визначає сучасний синкретизм. Ідея про синкретизм як
явище комплексне, нерозчленоване наштовхує нас на думку, що поняття давнього і
сучасного синкретизму тотожні.
В. В. Бабайцева вважає, що головна відмінність між діахронією та синхронією,
інакше кажучи діахронічним і синхронічним синкретизмом, вбачається в тому, що
діахронія – процес, який призводить до якісних змін, а рушійні процеси відбуваються в синхронії – «це зрушення в якісних характеристиках мовних явищ, які
відбивають зв'язки і взаємодії мовних одиниць та розмивають межі між мовними
категоріями, рушійна сила, яка обумовлює розвиток мови, його еволюційні
процеси» [14, с. 22]. Мова в синхронному стані рухлива і схильна до лише певної
кількості статики, оскільки саме при синхронному стані зароджуються передумови
і причини для діахронічних явищ. Діахронічні перетворення беруть свій початок в
синхронії, яка зображує потенційні можливості мови.
Дослідник В. В. Колесов наголошує на тому, що «нерозчленовано-цілосне
сприйняття дійсності пов'язане з генетичною ідеєю походження й синтезу (поняття
дуже близького до трактування синкретизму), тоді як сучасне, тобто наукове,
спрямоване на аналіз і функцію» [15, с. 158]. Ймовірно, з цього виходить, що
діахронічний і синхронічний синкретизм розглядаються як поняття неоднорідні, але
такі, що поєднують в собі предметно-логічний зв'язок. Із цього приводу В. В. Бабайцева стверджує, що «вираження в мові взаємодії між чуттєвою і абстрактною
східцями пізнання дійсності» відбивається в широкій різноманітності типів речень,
а також в наявності перехідних явищ між ними. При цьому причина сучасного
синкретизму вбачається в необхідності поєднання чуттєвих і абстрактних елементів
в єдиному акті [16, с. 131-134]. Про цей факт говорив А. Мартіне, називаючи дві
основні тенденції (економію мовних явищ і експресивність), які саме виступають
засадничим чинником для синкретизму. [17].
4. Нерозчленований (дифузний) і розчленований синкретизм.
В. В. Бабайцева пропонує розглядати такі наступні два види синкретизму:
нерозчленований (дифузний) і розчленований. Розчленований синкретизм тлумачиться
нею як багатозначність мовних і мовленнєвих явищ, яка оформлена граматичними і
лексико-граматичними засобами. Нерозчленований синкретизм – це багатозначність
мовних і мовленнєвих явищ, яка не оформлена граматичними і лексико-граматичними засобами. Іноді деякі синтаксичні одиниці схиляються до полідифузного
синкретизму за умови, що один елемент значення оформлений за допомогою різноманітних семантичних засобів, а інший виявляється з лексичного наповнення
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речення. Приклади розчленованого синкретизму, на думку В. Бабайцевої, ми
можемо простежити на рівні складного речення, а нерозчленований синкретизм
здебільшого характерний для простого речення [16, с. 270-271]. Дифузний синкретизм можна прослідкувати в наступних прикладах:
We hadn't meant to let the place [18, p. 12].
I felt calmer and very ready to tell Phyllida all about it [18, p. 25].
Тут інфінітиви можуть бути схарактеризовані як обставина мети (to tell), як
доповнення (to let) або основна частина складеного дієслівного присудка.
При розгляді прикладів синтезу диференційних ознак у синкретичних утвореннях розчленованого типу ми переконуємося в тому, що план змісту (значення
мовних одиниць) підтримується планом вираження (спосіб вираження, вид зв'язку,
характер залежності) одночасно. Кожна сема має не лише свою власну форму, але і
свій характерний показник. Для прикладів розчленованого синкретизму характерна
взаємодія одиниць різних рівнів при вираженні загальної синтаксичної функції.
Так, для вираження відношень місцезнаходження у реченні може вживатися
обставина місця та підрядні частини з семантикою місцезнаходження. Наприклад,
It is long and sickle-shaped, and lies along the curve of the coast; at its nearest, in
the north, it is barely two miles off the Albanian mainland, but from the town of Corfu,
which is about half-way down the curve of the sickle, the coast of Greece is about seven
or eight miles distant (обставина місця) [18, p. 8].
My sister's house lies some twelve miles north of Corfu town, where the coast
begins its curve towards the mainland, and where the foothills of Mount Pantocrator
provide shelter for the rich little pocket of land… (підрядні частини з семантикою
місцезнаходження) [19, p. 8].
Отже, проведений аналіз фактичного матеріалу демонструє те, що невипадковий характер синкретичних явищ нерозчленованого типу в англійській мові та
поєднання декількох значень в одній мовній одиниці призводить до ототожнювання
цього процесу із суміжним явищем формально-змістової асиметрії (нейтралізацією)
саме на підставі порушення співвідношення між планом вираження та планом змісту.
Так, перспективи подальшого вивчення заявленої проблеми вбачаємо в
дослідженні картини відношень цих суміжних явищ та визначенні тісного зв'язку
між цими переплетеними й взаємопов'язаними явищами. Усі дослідники, що
займаються вказаною проблемою, визнають реалізацію цього явища лише у
контексті, хоч і не тлумачать синкретизм як явище оказіональне, що у свою чергу
могло б наштовхнути на думку про те, що синкретизм не торкається системи мови.
А це й призводить до його ототожнювання із суміжними явищами і викликає
термінологічну надмірність.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящается изучению лингвистической сущности синкретических
единиц и обнаружению их типов. Устанавливаются и анализируются понятийные
сферы теоретических концепций выделенных типов синкретизма. На основании
этого определяются особенности синкретизма каждого вида.
Ключевые слова: синкретизм, дискретность, недискретность, статичность,
динамичность, диахрония, синхрония, диффузность
SUMMARY
The article focuses on the study of linguistic essence of syncretic unities and finding
their types. Notional spheres of theoretical conceptions of separated syncretic features are
established and analyzed. Peculiarities of every definite type of syncretism are indentified.
Key words: discrecity, indescrecity, static nature, dynamic nature, diachrony,
synchronism, diffusivity.
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ЛІНГВІСТИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ
В КОНЦЕПЦІЇ С. Д. КАЦНЕЛЬСОНА
О. В. Карат
Донбаський державний педагогічний уныверситет
Реферат. Дослідження діахронічних універсалій є зараз пріоритетною галуззю
лінгвістичної типології. Саме тому нами здійснено спробу пошуку та аналізу
діахронічних універсалій у доробках мовознавців досліджуваного періоду. Статтю
присвячено висвітленню концепції С. Д. Кацнельсона стосовно лінгвістичних
універсалій взагалі та діахронічних універсалій зокрема на тлі інших поглядів щодо
досліджуваної проблеми. Надано ступені еволюції універсологічної думки мовознавця. Продемонстровано найцікавіші результати універсологічних розвідок ученого.
Доведено, що С. Д. Кацнельсон не лише пропонує власне бачення низки мовних
універсалій, але й прогнозує своєю науковою творчістю виявлення діахронічних
універсалій.
Ключові слова: лінгвістичні універсалії, діахронічні універсалії, синхронічні
універсалії.
Метою статті є розкриття специфіки дослідження лінгвістичних універсалій у
працях С. Д. Кацнельсона.
Універсалії мови завжди характеризуються як суто емпіричні та індуктивні
судження про мову. Саме тому мовні універсалії вважаються емпіричним фундаментом сучасної типології. Вони трактуються як „спільні, суттєві ознаки, що
виявляються в усіх або більшості мов світу” [4, с. 320]. Ці ознаки постулюються у
вигляді гіпотез, які перевіряються потім на емпіричному матеріалі конкретних мов.
Іншими словами, лінгвістична універсологія є теоретичною й дедуктивною
дисципліною. Тому деякі мовознавці вважають, що загальна теорія мови – це
передусім теорія мовних універсалій.
Автори „Меморандума про мовні універсалії” постулюють, що „мовні універсалії за своєю природою є узагальненими висловлюваннями про ті властивості і
тенденції, які притаманні будь-якій мові і розділяються усіма, хто розмовляє цією
мовою” [1, с. 118]. Саме тому універсалії складають найбільш загальні закони
лінгвістики.
Інша лінія діахронічних досліджень досліджуваного періоду була репрезентована здебільшого працями германістів (С. Д. Кацнельсон, А. В. Десницька,
М. М. Гухман, В. М. Жирмунський). Цей факт не був випадковим. В останніх
працях М. Я. Марра неодноразово висловлювалося положення про архаїчний
характер германських мов, що зберегли пережитки яфетичного мовного типу. Ця
ідея була свого часу підтримана Ф. Ф. Брауном, який висував гіпотезу про
наявність яфетичного субстрату в германській групі мов.
Аналізуючи такі лінгвістичні погляди, М. М. Гухман пише: «При всій непереконливості фактів, що наводилися М. Я. Марром і Ф. Ф. Брауном, сама гіпотеза про
архаїчний характер германських мов була пов’язана з пошуками, що намітилися і в
іноземному мовознавстві: класичні концепції традиційної компаративістики, згідно
з якими всі основні особливості германських мов зводилися до втрати індоєвропейської спадщини, починають переглядатися саме в 30-і роки» [2, с. 77].
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Типологічні пошуки радянських мовознавців на матеріалі германських та
індоєвропейських мов ґрунтувалися на межі впливу М. Я. Марра, І. І. Мєщанінова,
з одного боку, та іноземної компаративістики – з іншого, причому у працях
окремих авторів ступінь впливу цих двох течій була зовсім не однаковою. У зв’язку
з цим різним було й співвідношення філософсько-гносеологічних і суто лінгвістичних проблем. Найбільш широко філософсько-гносеологічне тлумачення мовних
фактів давали дослідження С. Д. Кацнельсона.
У науковій творчості Соломона Давидовича Кацнельсона можна виділити
декілька головних напрямів. Це, передусім, дослідження співвідношення мови та
мислення, що учений розглядав в історико-типологічній перспективі. Це і лінгвістична типологія взагалі, діахронічна та синхронічна, контенсивна та фонологічна,
що він її опрацьовував на матеріалі різних мов з урахуванням діалектики універсального та ідіоетнічного.
Наукова діяльність С. Д. Кацнельсона бере початок у 30-і рр. Уже в першій
своїй значущій роботі – монографії «До генезису номінативного речення» (1936 р.) –
учений виступив як один з перших дослідників історико-типологічного напрямку.
Цю тематику він продовжив на іншому матеріалі і значно поглибив в другій своїй
книзі «Історико-граматичні дослідження. І. Із історії атрибутивних відносин» (1949 р.).
У вищезазначених дослідженнях С. Д. Кацнельсон, спираючись на пережиткові
явища в синтаксисі і морфології індоєвропейських мов та враховуючи типологічні
паралелі в мовах, генетично неспоріднених, намагається реконструювати ранні
етапи розвитку граматичної будови. Він визначає ці етапи як «дономінативний»
(саме ергативний) та «давній номінативний» і намагається відчути специфічні
особливості мислення, що є підгрунтям цих ступенів розвитку мовних структур.
Праці 30-х – 40-х рр. є характерними для того часу; в них можна спостерігати
відгуки положень так званого «Нового вчення про мову» академіка М. Я. Марра.
Саме положення про стадіальний розвиток мов, їх порівняння незалежно від
їхнього ж походження та ін. сприймалися С. Д. Кацнельсоном як більш значущі.
Але по суті більш, ніж ідеї М. Я. Марра, на вченого вплинула лінгвістична
спадщина О. О. Потебні. В працях видатного російського мовознавця XIX ст. його
зацікавило намагання простежити розвиток абстрактного мислення і виявити
поступове становлення його сучасних норм. Саме в цьому полягає сутність праць
С. Д. Кацнельсона певного періоду. Так, у статті «Мова поезії та первинно-образне
мовлення» (1947 р.) він розглядає ту ж проблему, але у сфері семантики на матеріалі архаїчної австралійської мови аранта, слова якої є своєрідно полісемантичними.
У цій статті він зазначає, що первинна думка стала базою розвитку раціонального
мислення майбутніх епох: «у найбільш повному та безпосередньому вигляді
раціональний зміст первинної думки можна знайти в фактах первинної мови як
практичної свідомості цієї епохи» [3, с. 88]. Автор також описує граматичний бік,
що пов’язаний з такою особливістю первинного мислення, сутність якої полягає в
наявності єдиного недиференційованого образного імені, що заміняє в таких мовах
як іменники, так і прикметники.
Цікавою думкою С. Д. Кацнельсона у вищезазначеній статті є положення про
динамічний універсалізм мислення, що його завжди учений пов’язує з розвитком
мови. Він пише про те, що внаслідок певного розмежування думки первинні образні
поняття надають місце узагальненим родовим поняттям предметів та їх властивостей: «Розмежування понять про предметний субстрат та про зовнішні ознаки і
властивості предметів і уособлення відповідних категорій в мові є необхідним
результатом розумового прогресу… Якщо метафора і нагадує деякими своїми
особливостями первинне образне слово, то в цілому, всім своїм змістом, всіма своїми
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зв’язками в живому контексті поетичного мовлення вона знаменує собою кардинальні здвиги в розвитку мови і мислення та поглиблення пізнання речей» [3, с. 106].
Така ж думка висловлюється і у підрозділі праці «Мова і мислення» «Генезис
елементарних понятійних структур». Тут С. Д. Кацнельсон говорить про те, що
встановлена психологією зміна якісно різних етапів у розвитку мислення та мовлення дає підстави вважати, що формальні поняття є відносно пізнім історичним
досягненням. «Формальні поняття – це <…> родові поняття, що засновані на
розмежуванні індивіда і рода, субстанції і властивості. Формальними такі поняття
стають не зразу; родові поняття виникають як поняття змістовного знання про речі і
залишаються ними до тих пір, доки подальший ріст пізнавальної спроможності
людей, зумовлений ускладненням форм суспільної практики, не призводить до
накопичення знань, які виходять за межі таких понять» [3, с. 31].
У статті «Про граматичні категорії» (1948 р.) С. Д. Кацнельсон висвітлює
низку важливих питань загальної граматичної теорії. Саме в цій статті вперше
висунуто поняття синтаксичної сполучуваності (валентності), що автор трактує як
«властивість слова певним чином реалізуватися в реченні і вступати в певні комбінації з іншими словами» [3, с. 126]. В даній статті учений обґрунтовує розширене
розуміння морфології та її розділення на «флективну» та «синтаксичну», своєрідно
взаємодіюче з виділенням морфологічних категорій «загального» та «приватного
порядку», тобто універсальних та ідіоетнічних, а серед останніх – «вторинних
формалізованих категорій», а саме роду, класу, відмінку тощо.
У вищезазначеній статті С. Д. Кацнельсон поглиблює опрацювання техніки
стадіального аналізу. Він пише, що розробити цю техніку – «означає показати
якомога докладно, як у самій мові здійснюється перехід від морфологічних явищ
до пластів основних категорій мовлення <…>. Стадіальний аналіз передбачає низку
послідовних фаз граматичного дослідження, послідовне сходження зі ступені на
ступінь. Поки не досягнуто в процесі опрацювання лінгвістичного матеріалу
останньої ступені – конкретно-історичні категорії, до тих пір в руках дослідника не
стадіально-типологічна класифікація мов, а сурогат її» [3, с. 108-109].
Також лінгвіст позначає головні типи граматичних категорій з точки зору їх
відношення до стадіального аналізу, шляхи окреслення приблизних контурів
нового членування граматичних дисциплін і, принаймні, підкреслення незвичайної
актуальності пошуків в галузі розробки техніки граматичного аналізу і у зв’язку з
цим зупиняється на проблемі розмежування морфології та синтаксису.
Безперечно цінними є ідеї С. Д. Кацнельсона, що викладені у підрозділі
«Суплетиви займенників в германських мовах та генезис номінативного речення» в
межах розділу «Історична типологія». Вони безпосередньо реалізуються в конкретних мовних універсаліях діахронічного характеру. Наприклад, наслідуючи висновки,
що витікають з дослідження німецького лінгвіста Остгофа, С. Д. Кацнельсон
зазначає: «наявність етимологічно гетерогенних елементів у суплетивному ряду
свідчить про те, що два або декілька значень, які були репрезентовані як різні на
більш ранньому ступені мови, зійшлися в одну систему, будучи, з точки зору більш
пізньої епохи, морфологічними варіантами одного основного значення» [3, с. 161].
Ось як учений трактує генезис номінативного речення: «всі гіпотези стосовно
найпізнішого походження номінативного речення і про передування йому такої
стадії в розвитку речення, на якій є відсутніми називний відмінок та залоги,
повисли б у повітрі, якби в ергативній конструкції ми не мали б засвідченою цю
ранню стадію» [3, с. 165]. Своєрідність цієї конструкції, за С. Д. Кацнельсоном,
полягає в тому, що замість основних відмінків номінативної будови – називного та
знахідного – тут є в наявності відмінки ергативний та пасивний, що значно
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відрізняється від перших двох за своєю функціональністю. З різноманітними
відхиленнями така будова речення засвідчена у яфетичних мовах, індокитайських,
папуаських, австралійських, частково індоєвропейських.
У підрозділі «Номінативна будова мовлення. Атрибутивні і предикативні
відносини» С. Д. Кацнельсон наводить низку висновків (які, на нашу думку є
висвітленням певних діахронічних універсалій у синтаксичній галузі), що ґрунтуються на відповідних поглядах О. О. Потебні. Учений пише: «якщо будь-який
атрибут давньої будови однаково безпосередньо відноситься до предмета, то
характер відношення його до предмета при цьому все ж не завжди однаковий» [3,
с. 169]. Давня будова розрізняє двобічне відношення атрибута до предмета, що
знаходить своє відбиття у специфічній еволюції ступенів порівняння і в утворенні
двох типів флексії прикметників, які у більшій чи меншій мірі стабілізувалися у
різних індоєвропейських мовах. Йдеться про розрізнення атрибутів суттєвих та
несуттєвих. Аналіз уживання відповідних форм показав, що ця різниця певним
чином еволюціонує і видозмінюється у межах давньої номінативної будови.
Різницю між суттєвими та несуттєвими ознаками С. Д. Кацнельсон розуміє як дещо
абсолютне. Суттєвою на цій фазі розвитку є ознака постійна, стійка і типова, що
своїми основними рисами нагадує «епічний епітет» (термін С. Д. Кацнельсона),
несуттєвою ознакою є будь-яка термінова, непомітна ознака. Пізніше різниця
постійних та непостійних ознак переходить у протилежність ознак родових і
індивідуальних. У процесі виділення понять роду та особи родова ознака, що
раніше була суттєвою для будь-якого предмета даного роду, виявляється недостатньою для виділення даного одиничного предмета та несуттєвою для нього.
Граматично це призводить до утворення індивідуалізованого показника (наприклад,
артикля) та деяких інших форм. Нарешті, на вищій фазі давнього номінативного
ладу різниця між суттєвими та несуттєвими ознаками стає досить відносною: будьяку ознаку можна розуміти тепер як суттєву та несуттєву.
С. Д. Кацнельсон констатує: «розкладення давнього предикативного атрибута
відбивається не лише на морфологічному розвитку імені, але й на категорії
дієслова» [3, с. 170]. Він має на увазі той факт, що з низки дієслів, які сполучаються
на давній ступені з предикативним атрибутом, з часом виділяються особливі
розряди копулятивних дієслів (дієслів неповного висловлювання), що сполучаються лише з предикативним іменем.
Розглянуті діахронічні універсалії у викладі С. Д. Кацнельсона ми вважаємо
найбільш суттєвими й цікавими у науковій творчості ученого у так званий перший
період (20-і – 50-і рр. ХХ ст.) дослідження діахронічних універсалій.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу концепции С. Д. Кацнельсона относительно лингвистических универсалий вообще и диахронических универсалий в частности на
фоне существующих взглядов в области исследуемой проблемы. Показаны ступени
эволюции универсологической мысли языковеда. Продемонстрированы наиболее
интересные результаты универсологических поисков ученого. Доказано, что
С. Д. Кацнельсон не только предлагает собственное видение ряда языковых универсалий, но и прогнозирует своим научным творчеством выявление диахронических
универсалий.
Ключевые слова: лингвистические универсалии, диахронические универсалии,
синхронические универсалии.
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SUMMARY
The article deals with the analysis of S. D. Katsnelson’s conception which is
connected with linguistic universals generally and diachronic ones particularly against a
background of other views in the range of problem under study. The stages of evolution
of the linguist’s universelogical thought are shown. The most interesting results of the
scientist’s searches are demonstrated. It is proved that S. D. Katsnelson not only proposes
his own vision of a number of linguistic universals, but also he forecasts by his research
work the detection of diachronic universals.
Key words: linguistic universals, diachronic universals, synchronic universals.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОЛЕКТУ ЯК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ЯВИЩА
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Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Реферат. У пропонованій статті досліджуються й аналізуються різні підходи
до розуміння поняття «соціолект»; окреслюються особливості соціолекту як
системно-структурного явища. Доводиться, що соціолект – це варіант національної мови певного історичного періоду, типовий для окремої соціальної групи носіїв
мови, об’єднаних певним типом зв’язку, сукупність мовних особливостей, притаманних цій соціальній групі. Вказано на окремі особливості використання лексичних
одиниць освіченою верствою – галицькою інтелігенцією кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: діалект, територіальний діалект, соціолект, диференціація
мови, мовна норма, мовленнєва поведінка, інтелігентське середовище.
Проблема соціальної диференціації мови має давні традиції у світовій лінгвістиці. Теоретичним підґрунтям сучасної соціолінгвістики стали праці представників
соціологічного напряму у французькому мовознавстві, зокрема дослідження А. Мейє,
який вніс суттєвий вклад у визначення ролі соціальних чинників у розвитку мови;
роботи американських етнолінгвістів, у яких розвивалися ідеї Ф. Боаса і Е.Сепіра
про зв'язок мовних і соціокультурних систем; розвідки представників Празької
лінгвістичної школи – В. Матезіуса, Б. Гавранека, Й. Вахека, у яких розкрито
зв'язок мови з соціальними процесами і соціальне значення літературної мови;
дослідження німецьких учених, особливо Т. Фринґса, які обґрунтували соціальноісторичний підхід до вивчення та аналізу мови й наголошували на необхідності
долучати соціальний аспект дослідження у діалектологію [14].
Вагомий внесок у розвиток та становлення цієї мовознавчої науки здійснили
І. Бодуен де Куртене, Ф. де Сосюр, А. Сеше, Ш. Баллі, Ж. Вандрієс, Е. Сепір,
Л. Щерба, О. Швейцер, Л. Нікольський Є. Поліванов, Р. Шор, Б. Ларін, В. Жирмунський, Л. Якубинський, М. Петерсен, В. Виноградов, Г. Винокур, О. Шахматов,
М. Бахтін, О. Леонтьєв, В. Ярцева й інші дослідники. Беззаперечні досягнення
вітчизняних учених у розвитку та становленні цієї науки в Україні, серед них:
О. Потебня, Ю. Шевельов, І. Дзюба, Св. Караванський, В. Русанівський, В. Брицин,
Ю. Жлуктенко, Я. Радевич-Винницький, В. Іванишин, Н. Шумарова, В. Хмелько,
М. Ворона, Є. Головаха, Н. Паніна, В. Демченко, Л. Масенко, Л. Ставицька, О. Ткаченко, В. Радчук, Г. Мацюк, С. Єрмоленко. О. Демська-Кульчицька, О. Данилевська
та інші.
Мета статті – проаналізувати та визначити зміст поняття «соціолект», розкрити особливості соціолекту як системно-структурного явища, а також вказати на
специфіку використання лексичних одиниць галицькою інтелігенцією кінця ХІХ –
початку ХХ століть.
Перспективи дослідження вбачаємо у тому, що вивчення історичних умови
регіонального функціонування української мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.,
зокрема на західноукраїнських землях, матимуть принциповий вплив на розуміння
історії розвитку української літературної мови, а також дозволять окреслити роль
галицької інтелігенції у мовотворчих процесах.
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Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – це період широкого застосування і використання української лексики в різних ділянках літературної, наукової та просвітницької
діяльності. Крім просторічної народної лексики, до літературної мови входять
елементи мови різних соціальних груп, однак саме інтелігенція збагачує лексичний
склад української мови науковою термінологією, абстрактною лексикою, впливає
на розвиток функціональних стилів української мови.
Таким чином, можемо говорити про диференціацію мови, у її синхронному
аспекті, що визначається: регіональними чинниками, у відповідності з якими розрізняють окремі форми мови, наприклад, діалекти, регіональну розмовну мову та
ін.; соціальними чинниками, зокрема соціальним статусом мовця, специфічними
для окремих груп і репрезентовану різними мовними формами, наприклад соціолектами; ситуативними чинниками, тобто різними стилістичними рівнями [11; 22].
Представники тих чи інших соціальних груп (як носії мови) використовують
різні одиниці мови відповідно до своїх потреб та інтересів. Одні слова й вирази
вони вживають більш активно, іншим можуть надавати нових значень, іноді протилежних загальноприйнятим, а від використання окремих вони загалом утримуються.
Такі відхилення, які зустрічаються на усіх мікролінгвістичних рівнях, у тому числі і
в лексиці можуть об’єднуватися в соціальний діалект. З цих відхилень утворюється
нова норма, характерна для певної соціальної групи носіїв мови. Специфічні
особливості у вимові, відхилення від стандарту у реалізації фонем, певні лексичні
засоби та семантичні значення, своєрідна реалізація граматичних структур можуть
бути зведені на основі їх специфіки та частотності використання в єдину систему,
характерну для окремої групи мовців, у нашому випадку освіченої верстви –
галицької інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Соціальний діалект (соціолект) – це:
 різновид (варіант) мови, який використовує певна соціальна група або
спільнота людей (М. Маковський) [8];
 мовна форма, типова для певної групи носіїв мови, що не зв’язані
регіональним походженням (німецькі лінгвісти Х. Ґлінц [16] і М. Їлезен [18]);
 «характерне для окремої групи індивідів мовного колективу надіндивідуальне використання мовної системи» (Г. Хайке [17], Х. Штегер [19]);
 відображення мовної поведінки групи індивідів, об’єднаних комплексом
соціальних ознак, що перебувають у тісному взаємозв’язку з територіальними
діалектами з урахуванням чинників суспільно-історичного характеру (В. Штайніґ
«Соціолект і його соціальна роль» [20]);
 «прийнятий в мовному суспільстві субваріант мови, який завдяки діям
окремих суспільних сил є характерним для певних етнічних, релігійних і економічних груп і груп індивідів з відповідним рівнем і типом освіти» (Р. Макдевід
молодший) [7].
Про зв'язок діалектів з різними соціальними прошарками – ремісниками,
селянами, робітниками і т.д., говорив ще у 1890 р. Е. Шелдон [22], тоді як Діттмар
вказував на взаємопроникність соціальних і регіональних чинників, а відтак висував теорію про існування не стільки географічної, скільки соціальної території [15].
Українські вчені теж здавна цікавилися дослідженням лексики соціальних груп
(мовою лірників, старців, гончарів тощо), на що вказував у передмові до «Словаря
української мови» Б. Грінченко. Назвемо хоча б окремі праці: «Слова и выраженія
Остерскаго уhзда» /1851, 1853 і 1854 рр./, «Дідівська [жебрацька] мова» /1886 р./,
«Говор заміщанців» /1894 р./, «Про говор долівський» /1900 р./, «Про говір
галицьких лемків» /1902 р./ та інші.
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На думку В. Бухарова, поділ мови на діалекти за географічним принципом
означає водночас і поділ лінгвосоціума на групи, інтереси діяльності й контакти,
яких можуть не збігатися з межами діалектів. Саме цей факт, зауважує дослідник, з
одного боку, сприяє безпосередньому зв’язку діалекту з процесом соціалізації особистості, а з іншого – розвиток комунікативних потреб суспільства є результатом
зміни обсягу сфер використання діалектів і виникнення нових надрегіональних
діалектів з більш широкими комунікативними можливостями [1, с. 38].
Соціальний діалект розглядається вченими як узагальнювальне поняття для
позначення мовних варіантів, що належить окремій соціальній групі. «Соціалізація
діалектів виступає не тільки основною їхньою характеристикою, але й однією з
головних причин, що сприяє підтримці їх у стані комунікативної придатності.
Важливим фактором у цій ситуації є підвищення ступеня мовної самосвідомості
жителів країни, спрямованого на збереження автохтонної, найчастіше регіональної,
спадщини» [6].
Отож, у зв’язку із новими підходами до соціальної диференціації мови, термін
діалект (територіальний діалект) не відображає усіх відтінків мовних варіантів, що
вживаються і використовуються на обмеженій території, а тому виправданим стає
використання терміна соціолект (що виник і почав вживатися у лінгвістичних
дослідженнях порівняно недавно – у другій половині ХХ ст.) як основної одиниці
соціальної стратифікації мови.
Окрім того, констатує Л. Масенко, «територіяльний діялект, особливо в минулі
епохи, був для його носіїв переважно єдиною мовою спілкування з оточенням, тоді
як соціяльний діялект, вживаний в різних побутових сферах міської комунікації,
співіснує у свідомості його носіїв, як правило, поряд із нормативною літературною
мовою – і писемною, й усною, виконуючи функцію певної лексичної підсистеми,
використання якої можливе лише за певних обставин – або в межах своєї соціяльної
групи, або у визначеній комунікативній ситуації. Соціяльні діялекти – це варіянти
національної мови, пов’язані з існуванням соціяльних груп, об’єднаних певним
типом зв’язку. У близькому до цього значенні вживається також термін жаргон»
(особливості правопису автора збережено) [9].
Термін соціолект, на думку Т. Єрофеєвої [3], увібрав у себе, з одного боку,
поняття соціального типу, який проявляється у людини під впливом рис, притаманних певній расі, етнічній групі, національності, соціальному класу, або по-іншому –
це мова «середнього індивіда». З іншого – соціолект – це ще й система мовленнєвих засобів певної групи, детермінованих низкою чинників, що мають не лише
соціальний, але й біологічний характер (наприклад, стать, вік, темперамент та ін.).
Введення до наукового обігу поняття соціолект дозволяє описати закономірності
мовленнєвої поведінки жителів будь-якого міста, як великого, так і малого, до чого
ще у 20-х роках ХХ ст. закликав проф. Б. Ларін [4].
Формування, функціонування і розвиток соціолекту відбувається у тісному
зв’язку з історичним змінами у суспільстві, його соціальним розшаруванням, що
виникає у зв’язку з розвитком суспільних відносин, появою нових і кількісним
зростанням населення вже наявних міст, розвитком ремесел, які призводять до
появи й використання професійної мови, жаргонів окремих соціальних груп.
Т. Іляшенко стверджує, що особливою ознакою соціального діалекту є те, що
він стосується не представників якоїсь окремої професії, а соціального прошарку в
цілому. Носії соціолекту використовують його в різних комунікативних умовах,
наголошує дослідниця, і додає, що особливою ознакою соціального діалекту є
тенденція до його відокремлення від загальнонародної мови, у результаті чого
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соціальний діалект у лінгвістичному аспекті різниться порушенням загальноприйнятих мовних норм [5].
Л. Масенко зауважує, що «соціолект, або жаргон, виконує такі функції:
об’єднує особу з групою, водночас вирізняючи відповідну групу поміж инших, а
також стає мовним знаряддям інтерпретації дійсности. Соціолект, як кожна мова, в
певний спосіб інтерпретує дійсність, накреслюючи образ світу згідно з системою
суспільних вартостей, які приймає група. Так, молодіжний жаргон виражає жартівливе, ігрове трактування дійсности. Злочинні угруповання створюють свою
брутальну мову, яка підтримує брутальну поведінку. Отже, функції соціяльного
діялекту тотожні функціям загальнонародної мови, але якщо остання консолідує
всю національну спільноту, відрізняючи її від инших націй, то об’єднавча функція
соціолекту діє на вужчому, груповому рівні, виокремлюючи всередині соціюму
групи людей за певними ознаками – професією, родом діяльности, інтересами,
віком тощо» (особливості правопису автора збережено) [9].
Соціолект «характеризується специфічними особливостями у формуванні,
доборі й використанні певної частини лексики та фразеологічних засобів. […]
Обсяг словника таких груп зумовлюється ступенем їхньої відособленості від решти
носіїв мови і включає в себе певну кількість специфічних повнозначних слів –
іменників, прикметників, дієслів, прислівників, рідше – числівників і займенників
[…]. Диференціація у користуванні лексичними засобами мови залежить від
загальноосвітнього рівня носіїв мови, їх суспільного становища, роду занять, кола
інтересів, середовища, до якого належить носій мови і т. ін. Соціальні діалекти
певною мірою можуть перехрещуватися з територіальними», – зазначає В. Винник
[12, с. 151].
Ми приймаємо визначення, що соціолект – це варіант національної мови
певного історичного періоду, типовий для окремої соціальної групи носіїв мови,
об’єднаних певним типом зв’язку, сукупність мовних особливостей, притаманних
цій соціальній групі.
Н. Гуйванюк у статті «Соціолінгвістичні коментарі у «Граматиці української
мови» Василя Сімовича» [2], звертає увагу читачів на твердження вченого про те,
що «не може так бути, щоб кожний писав собі, як йому завгодно, по своїй подобі.
Як усюди, так і в такій дрібниці, як правопис, мусить бути дисципліна, мусить бути
хтось такий, що його голосу повинні всі слухати» [10, с. 2]. Таким авторитетом
повинні бути «вчені люди». До таких авторитетних джерел, які, з одного боку,
автор схвалює, а з іншого – критикує, зауважує Н. Гуйванюк, В. Сімович зараховує
українських письменників, укладачів підручників, на яких виховується молоде
покоління, саме життя, тобто мовну практику людей (з якою, вказує вчений
можна познайомитися шляхом опрацювання етнографічних матеріалів, зібраних
Науковим Товариством ім. Шевченка у Львові), українських інтелігентів Галичини (які, хоча і зазнали польського чи московського мовного впливу, або ж знають
мову лише із книжок /підручників/) та все ж впливають на формування і становлення мовних норм.
І. Черкез вказує, аналізуючи дослідження К. Ленець та М. Пилинського, на
той факт, що зміни світогляду української інтелігенції знайшли своє відображення
у мові, а інтелігенція кінця ХІХ – початку ХХ ст. стала впливовою соціальною
верствою, яка зробила суттєвий внесок у процеси формування стильової різноманітності української мови, зокрема формування таких її стилів як: публіцистичний,
науковий, офіційно-діловий.
Особливість української інтелігенції окресленого періоду полягає ще й у тому,
що її представники – це люди різних професій з різним рівнем освіти, які були
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«водночас і письменниками, публіцистами, журналістами, політиками, науковцями»
[13, с. 71], однак важливим чинником, що впливав на мовні навички українського
інтелігента, а отже, і на мовне оформлення різних текстів (листів, щоденників,
статей та ін.), була професійна діяльність.
Зауважимо, що українське інтелігентське середовище кінця ХІХ – початку ХХ
ст. значно розширилося, сюди, окрім духівництва, козацтва, шляхти (освіченої
верстви українського суспільства XVI – XVII ст., за твердженням Л. Ткач) увійшли
вчителі, лікарі, священики, видавці, юристи, чиновники, науковці, політичні та
громадські діячі.
Прикметною рисою інтелігентського соціолекту цього часу можна вважати
вживання термінів з різних галузей наук, у тому числі, суспільно-політичної термінології, зокрема, запозичень з різних мов, утворення нових слів, які ще називають
«кованими словами», переосмислення значень вже наявних слів та використання
професіоналізмів з різних галузей. Наведемо приклади таких лексичних одиниць:
артикул
відбитка
заопініювати
академік
виклад
габілітація
габілітуватися
іспитовий
матура
скрипт

Наукова лексика

стаття
окремо зброшурована стаття,
невеликий твір із збірника,
журналу
обґрунтувати
Викладацька лексика
студент

вигладжувати

лекція
захист дисертації
захищати дисертацію
екзаменаційний
іспит на атестат зрілості
рукопис
Видавнича лексика
відредагувати

наклад

1) тираж видання; 2) кошт

накладець
накладня
пренумерувати
асиґната

видавець
друкарня
передплачувати
письмове доручення на
видачу грошей
візит посадової особи з метою
інспектування
дозвіл, згода
періодичне видання, яке
виходить щомісяця.
Наприклад: «Жіноча Воля»
з двомісячника мусіла
перейти на місячник».
заголовок

візитація
концесія
місячник

наголовок
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А. Чайковський
Д. Яворницький
Б. Лепкий, Зенон Кузеля
І. Франко,
А. Чайковський,
Б. Лепкий
А. Чайковський
М. Грушевський
Б. Лепкий

А. Чайковський,
Б. Лепкий
А. Чайковський,
Б. Лепкий
А. Чайковський
Б. Лепкий
М. Павлик

«Жіноча Воля» –
часопис для сільського
жіноцтва, 1938.
– Ч. 6.
Часопис «Жіноча Воля»
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частина. Наприклад: «Виїмок Часопис «Жіноча Воля»
з повісти «Інститутка».
Економічна лексика (фінансово-господарські стосунки)
розпорядження
диспозиція
завдаток
кавція
квитанція
квіт
грошова допомога
субвенція
плата
такса
Лексика, що відображала моральний та емоційний стан людини
намір
інтенція
нервувати, сердити
іритувати
нервуватися, сердитися
іритуватися
задоволення, втіха
статисфакція
Офіційно-ділова лексика
підвищення по службі
З. Кузеля
аванс
відомість
В. Гнатюк,
виказ
А. Чайковський
звернутися
В. Гнатюк
віднестися
звіт
Д. Яворницький
звідомлення
призначати на посаду,
Б. Лепкий
іменувати
присуджувати звання, чин
розвиток
І. Франко,
розвій
М. Старицький,
А. Кримський та ін.
рух вперед, прогрес
І. Франко
поступ
1) справа, бізнес; 2) користь,
І. Франко.
інтерес
зацікавленість
У. Кравченко
необхідність
Часопис «Жіноча
конечність
Наприклад: «велика
Воля»
конечність»
«Ковані слова» /новотвори, неологізми/
граматика
А. Свидницький
письмовниця
граматика
А. Свидницький
мовниця
ймення
А. Свидницький
имя
мhстоименіе
А. Свидницький
займення
математика
М. Левченко
численниця
арифметика
М. Левченко,
щотниця
О. Кониський (його
підручник
«Арихметика, або
щотниця»)
Побутова лексика
канікули
І. Франко,
вакації
У. Кравченко
транспортне сполучення
комунікація
випадок
І. Франко, С. Ковалів
оказія
заповіт
С. Ковалів
тестамент
І. Франко, а також
кав’ярня
О. Кобилянська,
виїмок
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філіжанка
чоколяда
двигати
лячно

чашка
шоколад
синонім до тягнути. нести
щось важке
синонім до страшно

розпука
ґречний

Синонім безнадія
ввічливий

шпиталь

лікарня

тека

сумка

ґратульовати
стрих

висловлювати поздоровлення
горище

фірманка

віз, карета для перевезення
людей
Наприклад: «Все знайде гарну,
вигідну фірманку».

замикати

закривати на ключ

часть

розділ, частина

забавка

гра

сьвяточне /убранє/

святковий одяг

обрус

скатертина

стай

місце, де стоять; площа
Наприклад: «Мабуть більше як
десять стай, неначе засіяно
самісінькими людскими
головами».
всячина, речі
Наприклад: «Розклав я свої
причандали в ряду, повтикав
кілки, розвісив кожухи, шапки».
бачити

причандал

виґіти

О. Олесь,
М. Коцюбинський
У. Кравченко
У. Кравченко
І. Франко
Часопис «Жіноча
Воля»
І. Франко
Часопис «Жіноча
Воля»
І. Франко,
В. Стефаник
Часопис «Жіноча
Воля»
І. Франко
С. Ковалів,
У. Кравченко
О. Кіселевська «Як
живуть люди в
широкому світі»
(оповідання). Часопис
«Жіноча Воля».
Часопис «Жіноча
Воля»
Часопис «Жіноча
Воля»
Часопис «Жіноча
Воля»
Читанка для вселюдних шкіл, 1930 р.
Часопис «Жіноча
Воля»
Читанка для
вселюдних шкіл,
1930 р. І. Левицький
Читанка для
вселюдних шкіл,
1930 р. І. Левицький
А. Шептицький

Відображення у мові освіченої верстви явищ,
характерних для тогочасної української мови в Галичині
Діалектні інфінітивні форми на -ти, -чи:
М. Павлик, Б. Лепкий
помочи, зберегчи
Наявність діалектних форм здрібнілих прикметників, в М. Павлик, Б. Лепкий
яких на місці голосного -е- виступає голосний о-:
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слабонький, легонький
Вживання кінцевого [т] у дієслівних формах теп. часу
3 особи однини та ІІ дієвідміни:
важит, ходит, пророчит
У давальному і місцевому відмінках однини іменників
жіночого роду ІІІ відміни у закінченні виступає [и]:
любови, благодати, смерти, відомости,
неприємности, слабости (сдабість), осени (осінь),
моральности, старости (старість) та ін.
В іменниках жіночого роду ІІІ відміни в орудному
відмінку мають закінчення -ію:
смертію, помочію, ненавистію
Іменники середнього роду (у називному і знахідному
відмінках однини) після м’яких приголосних мають
закінчення є:
щастє, питанє, читанє, спасень, дарованє /подвоєння
приголосних в основі немає/
В дієсловах третьої особи однини теперішнього та
майбутнього часу перед часткою -ся випадає формант ть і частка ся- пишеться окремо:
знайде ся, зв’яже ся, назває ся, доткне ся
Зворотна частка -ся зберігає давню рухливість,
наприклад:
и житє ся пожертвувало, пôдчасъ того богослуженя
маэ ся виголосити вôдповhдна проповhдь
Вживання слів іншомовного походження , які у
сучасній укр. літ. мові належать до чоловічого роду з
флексією -а, тобто вживання їх у формі жіночого роду:
аналіза, візита, морфіна, санаторія, кляса, діагноза

І. Франко, М. Павлик
А.Шептицький
А. Чайковський
Б. Лепкий
А. Шептицький
А. Шептицький

А. Шептицький

А. Шептицький

А. Чайковський,
Б. Лепкий,
І. Франко,С. Єфремов.
Слова у такій формі
фіксує і
«Правописний
словник»
Г. Голоскевича

Отож, можемо стверджувати, що українська інтелігенція кінця ХІХ – початку
ХХ ст. – це окрема соціальна група, яка хоча й не була кількісно значною, та все ж
її представники «проводили інтелектуальну діяльність і були носіями певних
етичних норм, моральних та духовних цінностей. […] У своєму щоденному
спілкуванні – офіційному чи товариському – представники української інтелігенції
послуговувалися мовними одиницями, які з огляду на особливості тогочасного
суспільства були властиві лише цій соціальній верстві» [13, с. 75]. Усе це дає
підстави вважати, що дослідження ролі галицької інтелігенції у формуванні норм
української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. є актуальним, а мовні
одиниці, використовувані цією соціальною групою увійшли до складу лексичного
фонду української мови й впливали на формування койне інтелігентної, освіченої
верстви Галичини, її соціолекту як самостійного системно-структурного явища й
знайшли своє відображення у формі й значенні лексичних, фразеологічних і
граматичних одиниць української мови.
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РЕЗЮМЕ
В предлагаемой статье исследуются и анализируются различные подходы к
пониманию понятия «социолект»; определяются особенности социолекта как
системно-структурного явления. Доказано, что социолект – это вариант национального языка определенного исторического периода, типичный для отдельной
социальной группы носителей языка, объединенных определенным типом связи,
совокупность языковых особенностей, присущих этой социальной группе. Указано
на отдельные особенности использования лексических единиц галицкой интеллигенцией конца XIX – начала ХХ вв.
Ключевые слова: диалект, территориальный диалект, социолект, дифференциация языка, языковая норма, речевое поведение, интеллигентская среда.
SUMMARY
This article investigates and analyzes the different approaches to understanding the
concept of «sociolect», outlines the features of sociolect as system-structural phenomena.
It is shown that sociolect is a national language version of a particular historical period,
typical for a particular social group of native speakers, combined by some types of
connection, a set of linguistic features characteristics of this social group. Specified on the
individual features of lexical items educated Galician intellectuals of the late XIX – early
XX century.
Key words: dialect, regional dialect, sociolect, differences of language, speech rate,
speech behaviour, intellectual environment.
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ІНВАРІАНТНИЙ ОБРАЗ ЛОКАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
В НАЙМЕНУВАННЯХ МНОЖИННИХ ОБ’ЄКТІВ
Е. О. Головань
Реферат. Інноваційний спосіб дослідження множинності в лінгвістиці,
репрезентований у розвідці Г. І. Берестньова, є визначальним у методологічному
аспекті пропонованої роботи. У статті на матеріалі української, російської та
англійської мов описано один з інваріантних образів множинності, виділених
ученим — образ локальної єдності. Проаналізовані прямі й переносні найменування
множинних об’єктів дозволяють виявити певні загальні принципи номінації. На
понятійному рівні з досліджуваним образом корелюють назви: 1) сукупності
зібраного, розташованого разом; 2) природних явищ, які локально виділяються;
3) великих і складних артефактів; 4)протяжних у просторі об’єктів, мислимих як
ціле, що має складники.
Ключові слова: номінація, інваріантний образ, множинність, локальна єдність,
інтенсивність.
Одним із способів розгляду питання позначення множинних об’єктів є реконструкція уявлення про множинність через встановлення її інваріантних образів,
представлена в розвідці Г. І. Берестньова [3]. Дослідник виділяє 12 інваріантних
образів множинності (ІОМ). У сучасних лінгвістичних дослідженнях терміни “образ”
і “образність” використовуються дуже широко й неоднозначно. Вони інтерпретуються як категорії свідомості, мислення, психіки людини (когнітивні, психологічні,
етнопсихологічні категорії); як категорії тексту, у тому числі й художнього (естетичні, стилістичні, функціонально-прагматичні категорії); як лексико-семантичні
категорії, що характеризують властивості слів і фразеологізмів [18, с. 12]. Витоки
лексикологічної концепції образності пов’язані з ідеями О. О. Потебні, зокрема про
розвиток поняття з чуттєвого образу, про внутрішню форму слова.
О. О. Потебня вперше виловив думку про те, що слово є не тільки одним із
мовних засобів створення образності в мовленні, але й саме по собі спроможне
передавати образне уявлення про предмет, що іменується. Він підходить до визначення образності через виділення внутрішньої форми слова як центра образу [12,
с. 147]. Питання про лексичну образність до 90-х рр. ХХ ст. розглядалось у зв’язку
з дослідженням експресивності (конотативності) лексичних одиниць [14; 16],
вивченням мовної метафори та лексичної мотивованості [5; 7; 9 та ін.]. Зважаючи
на це, О. А. Шенделева [17] виокремлює три напрями лінгвістичного дослідження
образності: метафорологічний, експресіологічний і мотивологічний. Спільним для
них називає розуміння образності як лексичної категорії, що має певну семантичну
основу і засоби її вираження: лексичну образність розглядають не як певний тип
значення, а як властивість слова (Н. О. Лук’янова [11], О. Й. Блінова [4]). Різнить
ці напрями визначення семантичної основи образності, виділення складу й меж
образної лексики, а також погляди дослідників щодо співвідношення категорій
образності та експресивності.
Згідно з О. А. Юріною [18], поняття образу в когнітивній лінгвістиці співвідносне з поняттями “прототип”, “гештальт”, “концепт”; і загалом у семасіології та
когнітивній лінгвістиці первинний чуттєво-раціональний образ дослідники розглядають у першу чергу у зв’язку зі змістом слів і висловів, які спроможні викликати
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цей образ у свідомості людини при сприйнятті слова. Відповідно, образність
кваліфікують як спроможність слова викликати розумовий образ предмета або
явища, позначеного словом, а мовний образ — як емпіричну форму існування
денотата, вербалізоване зорове, тактильне, температурне, смакове, нюхове й будьяке інше чуттєве сприйняття предметного світу, що фіксує форму, колір, обсяг,
розташування в просторі та інші перцептивні характеристики поіменованого
предмета (наприклад, у словах вогонь, лід, камінь та под.). Дослідниця припускає,
що носіями перцептивних первинних образів, які становлять собою елементарні
форми чуттєво-раціонального відображення дійсності, на базі чого формуються
більш складні комбіновані структури — “образи уяви”, у лексичній системі мови
постають предметні іменники, якісні прикметники зі значенням фізичних властивостей об’єктів, і дієслова конкретної фізичної дії на позначення, відповідно,
конкретних предметів та їхніх статичних і динамічних властивостей, які чуттєво
сприймаються [18, с. 14–16].
Дещо іншим постає використання поняття образу в дослідженні Г. І. Берестньова, виконаного також у світлі когнітивізму й апелюючого до ідей О. О. Потебні
про розвиток поняття із чуттєвого образу, про два змісти слова: суб’єктивний і
об’єктивний. Перший зміст — запас вражень, образів, уявлень індивіда, який
користується словом. Слово обирає із цього запасу певну ознаку, яка постає
репрезентантом інших образів і понять. Такі інваріантні уявлення, за Г. І. Берестньовим [3, с. 85], ближче до базових категорій мови й свідомості, ніж окремі їх
репрезентанти. Дослідник зазначає, що об’єкти когнітивної лінгвістики мають
глибинний характер — вони приховані за безпосередньою мовною даністю,
безпосередньо не спостерігаються; говорить про їх образну природу. Ця образність
постає інваріантною щодо всіх конкретних видів образів (зорових, слухових,
тактильних, смакових, нюхових, емоційних) і лежить в основі моторних актів,
організації пізнавальної діяльності людини.
Категоріальні структури мови й свідомості, услід за Г. І. Берестньовим, розуміємо як особливі глобальні образи (уявлення), тому їх конституанти розглядаємо
як такі, що мають образний характер. У роботі образ визначаємо як “вихідну точку і
спосіб, яким утворюється значення множинності” [12, с. 25], уявлення, пов’язане з
наданням назви репрезентанту семантики ‘багато’ і ‘дуже’. Встановлення ІОМ
дозволяє систематизувати уявлення про велику кількість, розширити визначені
принципи найменування множинних об’єктів, виявити спільне й відмінне в позначенні великої кількості об’єктів.
Мета статті ― простежити репрезентацію визначеного лінгвістом образу
локальної єдності в зіставному аспекті на матеріалі української, російської та
англійської мов; проаналізувати співвідношення між уявленням про велику кількість
та реаліями дійсності, назви яких спроможні виражати значення квантитативності.
Репрезентантами ІОМ локальної єдності, за Г. І. Берестньовим, постають
слова рос. вместе ‘разом’, вместный ‘спільний’: у нас хлеб вместный; обще ‘разом’:
мы с ним обще торгуем; собирать, собрать ‘зосередити в одному місці (багато,
багатьох)’; толпа ‘безліч зібраних разом людей’ на підставі того, що прасл. *tъlpa,
*tьlpa споріднені з лит. talpa ‘ємність, об’єм’, латис. talpa ‘приміщення’ [3, с. 88].
До прикладів Г. І. Берестньова додамо: ряд ‘сукупність явищ, предметів, розташованих один за одним; вживається при вказівці на неозначену кількість’, цепь
‘низка, вервичка’, серия ‘ряд виробів за єдиним зразком’ (домінуючим постає мотив
однаковості, шаблону); каскад ‘потік чого-небудь, надлищок’ каскад слов; карусель
‘люди і предмети, які рухаються одне за одним’, вереница, череда, шлейф, батарея;
вислови сплошь и рядом, вдоль и впоперек.
157

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Реалізацію значення тотальності та інтенсивного прояву ознаки відзначаємо
в рос. совсем ‘дуже, вищою мірою’: совсем скверно; Ты, братец, совсем сообразительный человек! — промолвил главнокомандующий (Станюкович); сплошной ‘що
охоплює усіх; всезагальний’: сплошной восторг, ужас; сплошная коллективизация,
электрификация; тотальный ‘що залучає, стосується всіх’; вдоль и поперёк ‘ґрунтовно, в усіх деталях’: изучить инструкцию вдоль и поперёк; поголовный ‘всезагальний’.
Апелюють до уявлень про зосереджене в одному місці й рос. собор, сбор
‘зібрання рослин, зокрема лікарських трав’, скопление ‘велика кількість зібраних
десь людей, предметів’, все кругом, а також сонм ‘зібрання, множина’. Якщо орієнтуватися на походження від *sъn ‘разом’ + jęti ‘брати’ [15, с.717], то виявляємо
кореляцію ІОМ схоплення — утримання й локальної єдності, пор. англ. hookup
‘поєднання, сукупність’ при hook ‘чіпляти’; укр. загін, зборище, збори, скупчення і,
відповідно, дієслова зігнати, зібрати, скупчити ілюструють кореляцію ІОМ зусилля
при об’єднанні елементів у множину й локальної єдності. Простежується також
кореляція інваріантних образів великих розмірів і локальної єдності: укр., рос. море,
океан; англ. a sea of, oceans of.
На образ єдності орієнтовані й укр. смуга ‘послідовний безперервний ряд подій,
явищ’, ланцюг ‘сукупність кого-, чого-небудь, розташованого один поруч з одним’,
каскад ‘ряд яких-небудь (позитивних) явищ, фактів, які слідують один за одним’,
вервечка ‘низка чого-небудь’, огульний ‘який охоплює все, всіх’, огулом ‘гуртом’;
загальний ‘який охоплює все, всіх’; при загал ‘велике коло, маса людей; усі’;
уздовж і вшир; діал. *аýла ‘галасливий натовп, збіговисько’ (співвідносному з аул
‘село у народів Середньої Азії’): Там коло волости така аула. коло ‘замкнений
ланцюг подій, справ; група людей’. З останнім пов’язуємо дв.-рус. колико, рос. количество, також рос. круг, округ, ймовірно колонія ‘сукупність особин, товариство’.
Аналізований образ вважаємо співвідносним із трьома лексико-семантичними
групами, виділеними в дослідженні В. М. Вовк [6, с. 112—120] на основі семантики
іменників — перших компонентів квантитативно-номінативної структури N1 + N2 зі
значенням множинності:
1) іменники, що позначають гіпотетичну кількість предметів, розташованих
або повторюваних у певній послідовності: англ. round ‘коло’ (to know all the round
of someone's relations ‘бути знайомим із чиїмось оточенням’, також round sum
‘кругленька сума’), series ‘ряд, серія’, assortment ‘набір, асортимент’ catalogue
‘каталог’, chain ‘ланцюг’, circle ‘коло’, corridor ‘коридор’, gallery ‘галерея’, line
‘лінія’, list ‘перелік, каталог’, procession ‘процесія, вервечка’, ring ‘коло’, row ‘ряд’,
succession ‘безперервний ряд’ та ін. Відповідно, укр. коло, серія, алея, вінок /
віночок, вервечка, галерея, колона, ланцюг, шеренга та ін.; а також сніп, букет,
вузол, в’язанка, ґроно, жмут / жмуток, клунок, пучок; рос. слой, цепь, шеренга, ряд,
вереница, галерея, панорама, аллея, поезд тощо.
2) іменники, що позначають групу осіб, зібраних або виділених з певною
метою: англ. squad ‘відділ, команда’, array ‘сукупність, набір’, army ‘армія, війська’, band ‘оркестр’, battalion ‘батальйон’, brace ‘пара (дичини)’, chorus ‘хор’, clan
‘клан’, class ‘клас’, company ‘компанія’, corps ‘корпорація’, crew ‘екіпаж’, crowd
‘натовп’, delegation ‘делегація’, detachment ‘загін, відділ’, drove ‘стадо, натовп’,
family ‘родина’, horde ‘орда’, gang ‘банда’, generation ‘покоління’, group ‘група’,
mob ‘юрба’, nation ‘нація’, party ‘команда, партія’, patrol ‘патруль’, rabble ‘натовп’,
team ‘команда’, throng ‘юрма’, tribe ‘юрба’, troop ‘загін’, troupe ‘трупа’ та ін. .
Репрезентантами цієї групи будуть укр. юрба, легіон, армада, армія, артіль, банда,
бомонд, бригада, ватага, військо, гвардія, група, дружина, журі, каста, кліка, клан,
комісія, компанія, натовп, набрід, народ, орда, обслуга, орава, рать, родина, секта,
скупчення, хор, юрма, рос. строй, свита (і відповідні до наведених вище).
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3) іменники, що позначають тварин, риб, птахів: англ. hive ‘рій, вулик’,
swarm ‘рій, зграя’, flock ‘зграя’, herd ‘череда’, menagerie ‘звіринець’, nest ‘гніздо’,
school ‘косяк’, shoal ‘табун’, zoo ‘зоопарк’ та ін.; укр. вулик, косяк, виводок, гніздо,
зграя, караван, отара, стадо, табун, череда та ін.; рос. улик, косяк, выводок,
гнездо, стая, караван, отара, табун тощо.
В англійській мові велику кількість об’єктів позначає така співвідносна з
образом локальної єдності лексема, як blanket ‘покров’, ‘спільний, повний, що
охоплює всіх’: a blanket wage increase ‘всезагальне підвищення заробітної платні’;
blanket of fog ‘габа туману’; blanket of gloom ‘покров темряви’. Наведемо приклади
орієнтування на аналізований образ при репрезентації семантики інтенсивності: allout ‘букв. все-навколо; з усіх сил, усіма засобами’: go all-out to win the game ‘з усіх
сил боротися за перемогу’; totally ‘цілком’ (лат. tōtus ‘усі’): How totally gross!
‘Повний (букв. тотальний) завал!’; everybody ‘кожна людина, усі’: everybody’s fad
‘всезагальне захоплення’.
З образом локальної єдності опосередковано (через значення слів у латинській
мові) можна пов’язати такі лексеми на позначення перевищення міри, як exorbitant
‘надмірний, безмірний’ (лат. orbis ‘коло’, пор. укр. об ‘коло, поряд’): exorbitant
price ‘намірна ціна’. З образами локальної єдності будуть корелювати такі репрезентати ІОМ великих розмірів: море ‘велика кількість чогось’: Втрапляв у море
безмежної ласки і любові (В. Шевчук), океан ‘про щось безмежне, неосяжне’: Я,
пливучи сюди, багато думав, то був великий океан думок (Леся Українка), озеро
надій (М. Бурмака) Співвідношення образів простежується при номінації великої
кількості статичних об’єктів. Англійські відповідники: sea ‘море’: sea of smiling
faces ‘море усмішливих облич’; ocean ‘океан’: oceans of tears ‘океани сліз’, oceans of
time ‘букв. океани часу’; lake ‘озеро’: wine lake ‘букв. озеро вина’ на позначення
великої кількості рідини, її надлишковості. Множину людей і речей може позначати лексема pool — ‘ставок’ і ‘бюро, об’єднання’: a large pool of software engineers
‘велике об’єднання програмістів’, a pool of cheap labour ‘безліч дешевих робітників’; motor pool ‘автопарк’.
Семантику великої кількості об’єктів у фразеологічних одиницях імпліцитно
реалізують вказівки на неможливість виконання певної дії істотою — людиною або
твариною (рос. не протолкнуться, негде ноге ступнуть, негде повернуться (поворотиться; плюнуть некуда; негде курице плюнуть; укр. і вовк / вуж не пролізе, і
перепелиці нікуди пропхатися, курці ніде клюнути / голови простромити), а також
неістотою (укр. голці / яблукові ніде впасти та ін.).
Позначення великої кількості через апелювання до місця, вказівку на його
брак як підтвердження максимальної наповненості (значення ‘дуже мало місця, бо
багато когось / чогось’) простежуємо у фразеологізмах: ніде пальцем ткнути, ніде
голки встромити, шилом не повернеш тощо. Використано уявлення відсутності
місця для дії людини частинами тіла (палець) чи предметами, які займають мало
місця: укр. ніде й голки встромити; нема й де голки штрикнути; (і) пальцем ніде
(нікуди) ткнути ‘дуже багато; у великій кількості’; ніде (й) голки (пальця) встромити (просунути) ‘дуже багато людей; немає вільного місця’. Пор. рос. иголку
(иголки) негде (некуда) воткнуть (просунуть) ‘дуже тісно’. Відбувається розширення значення “тісно → багато” [8, с. 189—190].
Ю. Д. Апресян [2] зазначає, що цікаву підгрупу лексичних одиниць утворюють фраземи дохнуть негде, иголку негде воткнуть, шагу негде ступить, яблоку
негде упасть і т. ін., що мають значення надвисокого ступеня концентрації кого-,
чого-небудь. Спільною семантичною властивістю розглядуваних фразем є вказівка
на те, що надвисокий ступінь концентрації розглядається як наслідок великої
кількості кого-, чого-небудь (а не як наслідок того, що малий об’єм). Вихід за межі
певної сукупності може бути оціненим як вияв неабиякої інтенсивності прояву
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ознаки, напр., рос. из ряда вон ‘надзвичайно’ при сполученні з прикметником
вживається для позначення вищої міри якості: Лето в этом году выдалось из ряда
вон скучное (Салтыков-Щедрин); англ. out of line і out and away ‘набагато’. Образ
локальної єдності постає об’єднуючим для ідей про співвідносність із різного роду
вмістищами, контейнерами (за гіпотезою Дж. Лакоффа [10]), які використовують у
лінгвістичних розборах метафоричних найменувань великої кількості: бочка,
горщик, колодязь, кошик, мішок, скриня, торба та ін. Останні розглядаємо як
репрезентанти образу міри й норми. Апелюють до ІОМ локальної єдності й вислови
типу всем миром, мир насекомых. За Л. Г. Акуленко [1], рос. всем миром передає
значення тотальності з відтінком “разом, гуртом”.
Із уявленнями про локальну єдність, що перебувають в основі номінації
множинних об’єктів, співвідносними будуть усі метонімічні позначення великої
кількості об’єктів при типі перенесення іменування з місцевості на істот, які там
перебувають: село, місто, факультет; метафоричні позначення групи людей найменуваннями множини тварин, наприклад: зграя, караван, отара, табун, череда;
рос. табун женихов, стая поклонниц; англ. nest of thieves ‘зграя злодіїв’. Із цим
образом пов’язані й такі типові (регулярні) метафоричні найменування великої
кількості об’єктів, як: рос. арсенал средств, батарея бутылок, букет болезней;
вереница образов, лет; вихрь мыслей; галерея образов; облако пыли; рой мыслей;
снопы искр; созвездие талантов; столпотворение людей, череда новостей; пестрый
калейдоскоп огней, банк данных, банк информации; а також українські відповідники: букет, сузір’я тощо.
Серед ознак реалій довкілля, що перебувають в основі номінації множинних
об’єктів-репрезентантів ІОМ локальної єдності, виокремлюємо такі визначальні для
квантифікації значення характеристики: 1) зібраність, розташування разом, поряд,
наприклад, сукупність плодів і квітів: укр. ґроно співців, ґроно птиць, рос. букет
болезней, снопы искр, венок сонетов, соцветие талантов, англ. bunch of ‘пучок’,
maze of narrow streets ‘лабіринт вуличок’; 2) локальне виділення природних явищ:
укр. гори посуду, рос. лес рук, пир горой, англ. а mountain of food ‘гори їжі’; 3) великі та складні артефакти: укр. арсенал засобів, рос. калейдоскоп огней, столпотворение людей, гнездо изб, англ. chain ‘ланцюг’; 4) різного роду місткості та вмістища:
бочка, відро, віз, вагон, мішок; 5) протяжність у просторі об’єктів, мислимих як
ціле, що має складники: укр. батарея пляшок, рос. череда новостей, вереница лет,
галерея образов, англ. long vista of years ‘низка (букв. вид, алея) років’.
Перспективним постає використання даних асоціативного методу дослідження
при визначенні репрезентантів аналізованого інваріантного образу множинності.
РЕЗЮМЕ
В статье на материале украинского, русского и английского языков описано
один из инвариантных образов множественности, выделенных Г. И. Берестневым —
образ локального единства. Проанализированные прямые и переносные наименования множественных объектов позволяют выявить общие принципы номинации
большого количества объектов. На понятийном уровне с анализируемым образом
множественности соотносятся названия: 1) совокупности собранного, находящегося
вместе; 2) локально выделяющихся природных явлений; 3) больших и сложных
артефактов; 4) протяженных в пространстве объектов.
Ключевые слова: номинация, инвариантный образ, множественность, локальное единство, интенсивность.
SUMMARY
The paper deals with the analysis of the local unity invariant image of plurality in
the Ukrainian, Russian and English languages. It was revealed by G. Berestnev. Words
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and word combinations with the meaning of great number are investigated. The research
reveals some general principles of direct and figurative plural objects nomination.
Conceptually the names of different aggregates, extensive objects, local differentiate
elements, large and complex artifacts bring into correlation with the local unity invariant
image of plurality.
Keywords: nomination, the invariant image, plurality, local unity, intensity.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВА ШИРОКОЙ СЕМАНТИКИ THING
В РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Н. М. Косенко, М. Б. Красикова
Реферат. В современной лингвистике общепринято считать, что основой
широкозначности является полисемия (полисемантизм) – наличие у одной и той
же языковой единицы нескольких связанных между собой значений. Обладая
максимальной степенью лексической абстракции, слово thing имеет множество
значений и очень высокую частотность в речи, т.к. его значения могут реализовываться в громадном количестве контекстов. Преобладание того или иного ЛСВ
слова широкой семантики thing зависит не только от контекста, но и от
функционального стиля, в котором оно употребляется. Этот факт объясняется
разницей функций различных функциональных стилей. Интерес представляют
также дистрибутивные особенности слова thing. Наиболее продуктивными для
трех рассматриваемых в статье функциональных стилей, являются модели AN,
N+attr.clause, AN+attr.clause. Это связано, вероятно, с тем, что использование
дополнительной лексической единицы в сочетании со словом thing позволяет
предельно ясно и четко конкретизировать широкозначность слова thing в контексте.
Ключевые слова: thing, семантика, контекст, значение, стиль.
Наиболее сложной и дискуссионной проблемой в современном языкознании
является проблема значения. Огромное количество работ, посвящённых её исследованию, свидетельствует о её неисчерпаемости и многогранности.
Во второй половине ХХ века в лингвистике появился новый термин – «широкое значение». Семантическая структура слов широкой семантики, их место в
лексико-семантической системе языка, особенности их использования в речевой
цепи являются объектом изучения многих работ в отечественной [1, 3, 4, 5] и
зарубежной лингвистике [7, 8, 9, 10].
Вслед за Н. Н. Амосовой, под широким значением мы понимаем лексическое
значение слова, содержащее максимальную степень обобщения, которое проявляется
в условиях изоляции слова из речи и получает известное сужение и конкретизацию
при употреблении данного слова. Основное различие между словом широкой
семантики и многозначным словом заключается в том, что широкое значение
остаётся основой любого специализированного своего варианта, в то время как
употребление многозначного слова исключает все его лексические значения, кроме
одного, действующего в данный момент [2, с. 16].
Целью данной статьи является рассмотрение семантических и функциональных особенностей слова широкой семантики thing в различных функциональных
стилях современного английского языка.
Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач:
1) установление влияния полисемии на широкозначность слов;
2) определение роли контекста в реализации значений слова широкой семантики;
3) изучение семантической структуры слова широкой семантики thing;
4) выявление частотности употребления данного слова в различных функциональных стилях английского языка;
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5) изучение особенностей синтаксического функционирования рассматриваемых слов.
Общепринято считать, что основой широкозначности является полисемия
(полисемантизм) – наличие у одной и той же языковой единицы нескольких
связанных между собой значений, обычно возникающих в результате видоизменения и развития первоначального значения этой единицы.
Полисемия является одним из важнейших условий функционирования языка и
тесно связана с понятием широкозначности слов. К. А. Горшкова одной из основных
особенностей слов широкой семантики считает их «соотнесённость с понятием, в
котором объективная действительность отражена в максимально обобщённом
виде» [4, с. 5]. По её мнению, слово широкой семантики – это слово, обладающее
сигнификативным значением, которое выражает беспредельно широкое по охвату
фактов и явлений понятие.
Для точного определения значения слова широкой семантики в конкретной
речевой ситуации наиболее важным фактором является контекст.
Что же касается роли контекста для определения значения любого слова, в
том числе и слова широкой семантики в речи, то наиболее точно, на наш взгляд, его
сформулировала Э. М. Медникова: «Первостепенная роль контекста…заключается
в том, что он не показывает, а предопределяет значение, которое в нём реализуется, он
обуславливает тот факт, что в данном случае выступает именно данное значение»
[6, с. 47].
Термины словосочетание и контекст в этом смысле часто употребляются как
равнозначные. В какой-то мере это закономерно, поскольку словосочетание –
наиболее узкий, ограниченный, «ближайший» контекст того или иного слова.
С другой стороны, в широком понимании контекст – это не только непосредственное вербальное окружение данной языковой единицы, но также и условия,
особенности её употребления в речи, связанные с различными историческими,
культурными, социальными и др. факторами.
В каждом языковом коде существуют свои правила употребления названий
разнообразных множеств для указания на определённые денотаты и свой набор
слов с очень широким значением, способными называть почти любой денотат типа
«вещь», «штука», «предмет», «образ» (thing, object, article, way / manner / fashion) и
др. Правила употребления слов широкой семантики подобного типа в разных
языках различаются довольно сильно. Например, для английского языка характерно
употребление слов с широким значением и «десемантизированных слов» в таких
ситуациях, которые в русском языке выражаются с помощью слов с более конкретным значением, поэтому при переводе таких ситуаций с английского языка на
русский нужно обязательно использовать приём конкретизации. Контекст сужает и
конкретизирует значение широкозначного слова. И именно благодаря контексту
становится возможным передать это значение на русский язык с помощью слова с
более конкретным значением.
Сигнификативное значение слова широкой семантики представляет собой
инвариантное значение, заключающее в себе максимальную степень лексической
абстракции. Более того, как отмечает К. А. Горшкова, эта степень лексической
абстракции сосуществует в слове с максимальной степенью грамматической абстракции [4, с. 6].
Мы не считаем категорию слов широкой семантики однородной. Есть в языке
слова, степень лексической абстракции которых достигает апогея (например,
существительное thing). Грамматическое значение предметности, субстантивности
в слове сосуществует с одним предельно общим сигнификативным значением вещности. Объёмы грамматической и лексической абстракции в таких словах равны.
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В языке есть и слова, в которых лексическая абстракция достигает высокой,
но не высшей степени. Выражая обобщённое отражение каких-либо фактов и
понятий действительности, такие слова включаются в смысловой объём собственно
слов широкой семантики. К таким лексическим единицам относятся существительные way / manner / fashion.
Поскольку в данной статье рассматривается система значений слова широкой
семантики thing, необходимо выявить наиболее продуктивные ЛСВ исследуемой
единицы, их частотность и положение в лексико-семантической структуре слова.
В системе значений, выражаемых словарным составом языка, легче всего
выделяются значения прямые, номинативные, устойчивые и принадлежащие к
основному словарному фонду. У слова может быть несколько таких значений, в
которых непосредственно отражаются разные предметы и явления действительности. Практически во всех толковых словарях английского языка такими значениями
в слове thing являются значения an action – ‘действие или деятельность’ и
circumstances or conditions – ‘обстоятельства или условия’ [12, р. 1027; 13, р. 1332].
Однако по отношению к основному номинативному значению слова все другие
являются производными. Эту производность нельзя смешивать с метафоричностью
или образностью (с переносными значениями). В какой-то мере эти значения обладают той же семантикой, что и основное и могут быть названы номинативнопроизводными. Часто они бывают уже, теснее, специализированнее, чем основное
номинативное значение [3, с. 80]. Например, если значение слова thing ‘any unnamed
object’ является номинативным значением слова, то в словоформе множественного
числа things значение, будучи номинативно-производным, принимает значение
‘personal belongings, clothing, etc.’ [13, р. 1332].
Обладая максимальной степенью лексической абстракции, слово thing имеет
множество значений и очень высокую частотность в речи, так как его значение
может конкретизироваться в громадном количестве контекстов, приобретая всё
новую и новую окраску (смысл, оттенки значений). Например:
1. The rent of the flat would be falling due on the quarter day, a lot of things in it
belonged to her [11, р. 272] (things – ‘предметы мебели, личного обихода’).
2. What he said had not really penetrated to her understanding, his words were
lies and the important thing was what they meant [11, р. 252] (the important thing –
‘важный факт’).
3. Of course she wasn’t going to let the things go so far, but she was curious to
see what his next stop would be [11, р. 252] (things – ‘дела, обстоятельства’).
4. Michael did not come back to luncheon, having last thing to do to the sets, and
she ate alone [11, р. 280] (thing – ‘действие или деятельность’).
5. He seemed a nice little thing, a useful escort for Julia when Michael was busy,
perfectly insignificant [11, р. 167] (thing – ‘приятный молодой человек, «милашка»’).
Поскольку широкозначное существительное thing характеризуется категориально-обобщённым сигнификативным значением, его экстенсионал имеет неопределённые диффузные границы. Степень индивидуализации признаков при его обозначении
минимальна: предметность.
Следует отметить, что преобладание того или иного ЛСВ слова широкой
семантики зависит не только от контекста, но и функционального стиля, в котором
оно употребляется. При сравнении реализации значений слова thing в трёх функциональных стилях современного английского языка – стиле художественной
литературы, газетном и научном стилях – было выявлено, что различия в использовании рассматриваемой единицы есть, но они не столь значительны (в связи
с высокой степенью абстрактности и универсальности значения слов широкой
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семантики) и обусловлены особенностями и функциями каждого из рассматриваемых стилей (таблицы 1, 2, 3).
Таблица 1
Частотность употребления ЛСВ существительного thing
в стиле художественной прозы
№
1
2
3
4
5
6

Цифровые
данные
161
108
69
67
45
68
518

Значение
Fact , subject
An action
Circumstances or conditions
Any unnamed object
Personal belongings, clothing, etc.
Остальные значения
ВСЕГО

Процентное
соотношение
31.1
20.8
13.4
12.9
8.6
13.2
100 %

Таблица 2
Частотность употребления ЛСВ существительного thing в газетном стиле
№
1
2
3
4
5

Цифровые
данные
207
103
95
55
58
518

Значение
Circumstances or conditions
Fact , subject
An action
Any unnamed object
Остальные значения
ВСЕГО

Процентное
соотношение
40.5
20.1
18.6
10.7
10.1
100 %

Таблица 3
Частотность употребления ЛСВ существительного thing в стиле научной прозы
№
1
2
3
4
5

Цифровые
данные
210
156
68
56
28
518

Значение
Any unnamed object
Fact , subject
An action
Circumstances or conditions
Остальные значения
ВСЕГО

Процентное
соотношение
38.4
36.1
11.2
8.3
6
100 %

Следует отметить, что небольшие различия в использовании слова thing могут
объясняться также существованием в языке такого явления, как взаимопроникновение стилей. Несмотря на функциональные различия, в зависимости от тематики, в
тексте определённого стиля могут присутствовать черты другого стиля, не совпадающего с ним по функциям и целям. Например, при рассмотрении ЛСВ слова
thing в текстах стиля научной литературы, было выявлено, что 94% словоупотреблений выборки представлены четырьмя наиболее продуктивными вариантами,
идентичными газетному стилю. Однако, поскольку язык научного стиля более чёток
и лаконичен, характеризуется однозначностью выражения мыслей, представлением
фактов и доказательств, в отличие от двух других представленных стилей, для него
более характерно употребления слова thing в значении ‘аny unnamed object’ (38.4%
от общего числа словоупотреблений) и значение ‘fact, subject’ (36/1%).
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Поскольку информативная функция является одной из важнейших функций
газетного стиля, наиболее частотным значением слова thing является ЛСВ
‘circumstances or conditions’ (40.5%), а в художественном стиле преобладает ЛСВ
‘аn action’ (32%), ‘fact, subject’ (21%).
Так как художественный стиль имеет дело с описанием конкретных персонажей, их портретов и поведения, для него также характерен ЛСВ ‘personal belongings,
clothing, etc.’
Таким образом, наиболее широко и разнообразно основные значения слова
thing представлены в стиле художественной литературы, тексты которой рассчитаны на неоднородную аудиторию с разнообразными интересами.
Интерес представляют также дистрибутивные особенности существительного
широкой семантики thing (таблицы 4, 5, 6).
Таблица 4
Модели морфо-синтаксической сочетаемости существительного thing
в стиле художественной прозы
Дистрибутивная модель
сочетаемости
A thing
AA thing
thing + attr.clause
A thing + attr.clause
thing prpN
Остальные модели
ВСЕГО

Количественные
данные
211
127
74
41
33
32
518

№

1
2
3
4
5
6

Процентное
соотношение
40.8
24.5
14.2
7.9
6.4
6.2
100

Таблица 5
Модели морфо-синтаксической сочетаемости существительного thing в газетном стиле
Дистрибутивная модель
сочетаемости
A + thing
N thing + attr.clause
AA thing
A thing + attr.clause
Num / prn thing
Остальные модели
ВСЕГО

Количественные
данные
163
116
89
68
33
49
518

№

1
2
3
4
5
6

Процентное
соотношение
31.5
22.3
17.5
13.1
6
9.6
100

Таблица 6
Модели морфо-синтаксической сочетаемости существительного thing
в научном стиле
Дистрибутивная модель
сочетаемости
A thing
thing + attr.clause
thing prpN
AA thing
Остальные модели
ВСЕГО

Количественные
данные
234
103
74
48
59
518

№

1
2
3
4
5
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Процентное
соотношение
45.4
19.8
14.2
9.2
11.4
100
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Наиболее продуктивными для всех рассматриваемых стилей являются модели
AN, N + att.clause, AN + attr.clause, N prpN, что связано, вероятно, с тем, что
использование дополнительной лексической единицы в сочетании со словом thing
позволяет предельно ясно и чётко конкретизировать абстрактное значение этого
слова в контексте. Чем больше конкретизация, тем большее количество дополнительных единиц привлекается автором для создания максимально чёткого понимания значения рассматриваемого слова широкой семантики.
В случаях необходимости упрощения синтаксической структуры предложений, осложнённых причастными оборотами, дополнительными конструкциями,
авторы, как правило, прибегают к сочетаниям AN, AAN, избегая использования
придаточных предложений и синтаксических конструкций (для уточнения значения
слова thing), которые предельно усложняют структуру предложения.
Экономичность языка, являющаяся одним из сущностных его свойств, вынуждает язык, таким образом, избегать количественного приращения единиц его плана
выражения и снимает неоднозначность плана содержания языковых единиц при
порождении текста.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена вивченню функціонування слова широкої семантики thing
у різних функціональних стилях сучасної англійської мови, а саме – у газетному,
науковому та стилі художньої літератури. Слово thing є полісемантичним, воно має
декілька значень, реалізація яких залежить від контексту. Функціонування та
частотність вживання значень і дистрибутивних моделей слова широкої семантики
thing тісно пов’язані з особливостями функціональних стилів. Для кожного стилю
характерна певна кількість слововживань у кожному значенні.
Ключові слова: thing, семантика, контекст, значення, стиль.
SUMMARY
The given article is devoted to the study of functioning of the word of wide
semantics thing in different styles of Modern English, namely – newspaper, scientific and
belles-lettres style. The word thing is a polysemantic one, it has several meanings,
realizations of which depend on the context. The frequency of the usage of the meanings
and distributional patterns of the word of wide semantics thing are closely connected with
the peculiarities of the functional styles. A certain number of usages in each meaning is
characteristic of each style.
Key-words: thing, semantics, context, meaning, style.
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СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ
В УКРАЇНСЬКІЙ МИТНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
В. М. Дейнека
Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Реферат. Предметом дослідження є синтаксичний спосіб творення термінів
в українській термінології митної справи. Як показує проведене дослідження,
переважна більшість термінів цієї галузі є термінами-словосполученнями (ТС), які
утворюються на основі однослівного терміна в процесі уточнення його значення.
Визначення кількісного співвідношення двокомпонентних і багатокомпонентних
синтаксичних конструкцій дозволяє виявити способи подолання нормативних
невідповідностей. За частиномовною належністю головного слова всі двокомпонентні конструкції належать до субстантивних, у межах яких виділено субстантивно-субстантивні та субстантивно-ад'єктивні структурно-семантичні моделі.
На наступних етапах термінотворення, створюються трикомпонентні термінологічні словосполучення, шляхом повторного означення двокомпонентних ТС.
Ключові слова: термін, термінологія, термін-словосполучення (ТС), двокомпонентна синтаксична конструкція, структурно-семантична модель, субстантивносубстантивна модель, субстантивно-ад'єктивна модель.
Як свідчать дані багатьох досліджень з української термінології, у сучасних
галузевих терміносистемах переважають багатослівні термінологічні номінації [1; 2;
3; 4; 5 та ін.]. Сучасні терміносистеми представлені термінологічними одиницями,
серед яких переважна більшість (понад 70 %) – словосполучення, а найбільш
продуктивним способом термінотворення в сучасній українській мові є синтаксичний спосіб, за допомогою якого утворюються так звані складені терміни або
терміни-словосполучення [6, с. 171].
Дослідження та аналіз структурного складу термінологічних словосполучень
митної справи свідчить про збереження цієї тенденції й у митній терміносистемі.
Так, із сорока чотирьох основних термінологічних найменувань митної справи,
визначених у ст. 1 Митного кодексу України, тридцять чотири найменування – це
терміни-словосполучення різної структури, що складає 77,2 %, зокрема: валютні
цінності, банківські метали, вільний обіг, контрафактні товари, зона митного
контролю, посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій, переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному
багажі тощо [7, с. 4-10]. Аналіз текстів спеціальної літератури з митної справи
засвідчує наявність різнокомпонентних терміноодиниць, яка, за проведеними
спостереженнями, складає приблизно 72% від усієї кількості галузевих термінів.
У мовознавчій науці терміни-словосполучення одержали назву аналітичних
термінів [8, с. 71] або аналітичних номінацій [9, с. 248]. Аналітичним термінам
характерні виразні систематизувальні властивості, здатність передавати ієрархічні
відношення, належність до певного класифікаційного ряду, в основі якого родо-видова співвіднесеність понять. О. М. Кожин, визначаючи природу термінів-словосполучень, зауважує: “У складеному терміні елементи лексико-граматичної структури є
взаємопов’язаними частинами цілого: конкретизація означуваного здійснюється за
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допомогою означального компонента, який пов’язує означуване із системою понять
і тим самим класифікує означуване [10, с. 84]”; отже у структурі складеного терміна
чітко простежуються існуючі системні відношення між явищами, поняттями,
об’єктами тощо. Такі відношення й лежать в основі розмежування синтаксичних
словосполучень і термінологічних словосполучень, оскільки обов’язковою умовою
термінологічності словосполучення є наявність термінологічного поля (галузевої
терміносистеми), у якому терміносполучення й здобуває свого значення. Семантика
термінологічного словосполучення мотивована граматичною та лексичною семантикою його компонентів, але провідну роль для формування семантики терміна
відіграє дефініція, наприклад: “митне оформлення – виконання митним органом дій
(процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають
юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних
засобів” [7, с. 6]; “митний склад – митний режим, відповідно до якого ввезені із-за
меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без
справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі
митної території України, зберігаються під митним контролем після митного
оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України ” [7, с. 99]. Наведені приклади свідчать про те, що значення складеного терміна визначається за допомогою інших термінів, кожен з яких, у свою чергу,
має дефініцію. Отже, складений митний термін набуває термінологічного значення
виключно як член митної терміносистеми.
Мета статті – з’ясувати потенціал синтаксичного способу творення термінів у
терміносистемі митної справи, визначити найбільш продуктивні моделі термінівсловосполучень, здійснити аналіз їхніх семантико-синтаксичних особливостей.
У нашому дослідженні складеним терміном або терміном-словосполученням (ТС)
будемо вважати цілісну мовну одиницю, значення якої безпосередньо виводиться із
значень її компонентів, що об’єднані відповідною структурно-семантичною моделлю,
та зв’язані між собою певним синтаксичним зв’язком – узгодженням або керуванням.
Як правило, основою створення терміна-словосполучення служить однослівний термін, який виражає вихідне поняття на змістовому рівні. Для конкретизації,
уточнення значення цього вихідного слова-терміна відбувається послідовне приєднання до нього слів-уточнювачів [11, с. 44]. У зв’язку з цим можна припустити, що
чим більше компонентів у складі ТС, тим пізніше воно виникло в галузевій
терміносистемі: контроль – митний контроль – зона митного контролю – зона
спрощеного митного контролю; переміщення – переміщення товарів – переміщення
товарів через митний кордон України – переміщення товарів через митний кордон
України у вантажних відправленнях [7] тощо.
У митній терміносистемі за допомогою термінів-слів, що виконують роль
базисних елементів, утворюються досить довгі термінологічні ряди, до складу яких
можуть входити до тридцяти і більше термінів-словосполучень. У таких ТС сполучуваність стрижневого митного слова-терміна із залежними компонентами є джерелом його нового значення у новій формі. Так, наприклад, найбільш продуктивним
виявився прикметник митний, на основі якого утворено сто сорок вісім ТС,
зафіксованих у різних фахових текстах митної галузі: митна декларація, митний
контроль, митний режим, митний кордон, митний тариф, митний огляд, митний
брокер, митний пункт, митний склад, митна політика , митна інформація, митна
статистика, митна територія, митна транзитна операція, митна формальність,
режим зони митного контролю, функції митного контролю, організація митного
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контролю, суб’єкти митного контролю, спеціальний преференційний митний
режим [7; 12; 14] тощо. Також досить високу продуктивність виявили: іменник
товар(и) – п’ятдесят шість ТС (партія товару, опис товару, код товару, ідентифікація товарів, умови поставки товарів, контрафактність товарів, шлях переміщення товару, українські товари, іноземні товари, переміщення товарів під митним
контролем, переміщення товарів транзитом, строк зберігання товарів, підакцизні
товари [7; 12; 14] тощо); прикметник валютний – тридцять три ТС (валютні
операції, разова валютна операція, сторони валютної операції, валютна інтервенція, валютне застереження, валютна політика, валютні обмеження, валютні
ринки, внутрішній валютний ринок, валютні цінності, валютний демпінг, валютний
курс, валютні надходження, валютний контроль, валютне регулювання, державне
валютне регулювання [13; 14] тощо); іменник заходи – дванадцять вісім ТС
(паратарифні заходи, фінансові заходи, антидемпінгові заходи, протекціоністські
заходи, компенсаційні заходи, нетарифні заходи, монополістичні заходи, технічні
заходи, заходи автоматичного ліцензування, заходи кількісного контролю, заходи
контролю над цінами, нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі [12; 13;
14]); іменник мито – тридцять два ТС (ввізне (імпортне) мито, вивізне (експортне)
мито, транзитне мито, адвалерне мито, специфічне мито, комбіноване мито,
спеціальне мито, антидемпінгове мито, компенсаційне мито, сезонне мито [7; 12;
13; 14]); іменник квоти – десять ТС (індивідуальні квоти, групові квоти, спеціальні
квоти, антидемпінгові квоти, компенсаційні квоти, тарифні квоти, сезонні квоти,
глобальні квоти, процентні квоти, імпортні (експортні) квоти [13]) тощо.
У деяких випадках маємо коротші термінологічні ряди, але можна констатувати наявність ресурсу для їх збільшення. Наприклад, до переліку технічних заходів
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності входить технічне
регулювання, що регламентує “норми, які безпосередньо або опосередковано
встановлюють технічні вимоги до продукту. До них належать санітарне
регулювання, мета якого – захищати життя та здоров’я людей та тварин;
фітосанітарне регулювання – метою якого є захист рослин; заходи щодо захисту
навколишнього середовища та дикої природи;заходи щодо захисту безпеки людей;
заходи щодо забезпечення національної безпеки [12, с. 227]”. Як бачимо, в трьох
останніх випадках брак терміна приводить до використання описового звороту
“заходи щодо…”. На нашу думку, цілком логічно було б “заходам щодо захисту
навколишнього середовища та дикої природи” дати назву екологічне регулювання,
“заходи щодо захисту безпеки людей” назвати сек’юритарним регулюванням (від
англ. security – громадська безпека) або охоронним регулюванням, а “заходи щодо
забезпечення національної безпеки” – безпековим регулюванням.
Наведені приклади ілюструють здатність термінів-іменників виступати головним
словом у творенні термінів-словосполучень. У термінах-словосполученнях з прикметником митний стрижневе слово-іменник пояснюється залежним компонентом,
що комплексно окреслює митну семантику. Висока термінотворча продуктивність
прикметника митний зумовлена тим, що саме завдяки семантиці цього атрибута те
чи інше терміносполучення стає складником української митної терміносистеми.
Зазначимо, що термінологічному словосполученню характерні як властивості
терміна (системність, наявність дефініції, тенденція до моносемії в межах терміносистеми, відсутність експресії, стилістична нейтральність тощо [6, с. 146-147]),
так і властивості синтаксичної одиниці. Як синтаксична одиниця (словосполучення)
аналітичний термін являє собою певну конструкцію, до складу якої входять два чи
більше слів на основі підрядного зв’язку, у якій можна виділити головне слово
(стрижневий компонент) і залежне слово (слова) – підрядний компонент. У термі172
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носистемі митної справи за допомогою синтаксичного способу утворюються терміни
різних структурних типів, оскільки будуються за різними моделями й мають у
своєму складі різну кількість терміноелементів. Водночас, термінологічні словосполучення можуть бути утворені за однією моделлю, але при цьому мати різну
кількість терміноелементів: пор. напр., технічний засіб і носій аудіовідеоінформації
[14] є бінарними атрибутивними конструкціями, побудованими за однією моделлю
“прикметник + іменник”, але структурно вони відмінні, оскільки до складу терміна
технічний засіб входять два терміноелементи (технічний + засіб), а до складу
терміна носій аудіовідеоінформації – чотири (носій + аудіо + відео + інформація).
В українському мовознавстві узвичаївся поділ словосполучень на прості, що
складаються з двох компонентів та ускладнені, які містять три й більше компоненти
[15, с. 196]. Враховуючи міркування щодо кількісних і якісних характеристик
компонування кількох лексем у складі словосполучень, а також погоджуючись з
тим, що “кількісно найоптимальнішими є дво- та трикомпонентні терміносполучення, бо в них найменше помітні протиріччя між такими вимогами до терміна як
короткість і точність” [16, с. 49], у своєму дослідженні в складі митної термінології
виділяємо дво-, три- та багатокомпонентні термінологічні конструкції з метою
встановлення реального вияву кореляції між двома основними вимогами – короткості та точності – на рівні синтаксичних термінологічних одиниць митної термінології.
Визначення кількісного співвідношення двокомпонентних і багатокомпонентних конструкцій, у масиві термінології митної справи дозволить зробити висновки
щодо характеру нормалізаційних тенденцій, а також визначити способи подолання
нормативних невідповідностей на цьому рівні терміносистеми. Зважаючи на межі
статті, зосередимо увагу на двокомпонентних термінологічних конструкціях.
Як засвідчує проведений структурний аналіз термінологічних словосполучень
митної терміносистеми, найбільшу кількість ТС (65 %) складають двокомпонентні
конструкції типу: дорогоцінні метал, вільний обіг, особистий огляд, митні документи, митні збори, культурні цінності, іноземні товари, валютна інтервенція,
ідентичні товари, подібні товари [7; 12; 13] тощо. Компоненти таких ТС поєднані
на основі атрибутивного типу семантико-синтаксичних відношень. Атрибутивні
словосполучення є найбільш поширеним типом словосполучень, які використовуються для точного опису різних об’єктів і явищ дійсності. Вони утворюють найменування з виразною семантикою, яка повністю задовольняє вимогам системності й
зрозумілості, що лежать, як слушно твердить О. Г. Чумак, в основі побудови
досконалої термінологічної системи [3, с. 76]. Термінологічні словосполучення
такого типу складаються з “визначеного” і “визначального”. У складі митних
термінів-словосполучень у ролі визначального найчастіше виступають прикметники: валютні злочини, митні переваги, міжнародний вантаж, митна печатка,
українські товари, юридична особа, товарна номенклатура, митний інспектор,
бартерний контракт, залишкова позиція; набагато рідше – дієприкметники:
контрольована поставка, чинне законодавство, уповноважена особа; іменники у
формі непрямих відмінків: пункти пропуску, права власника, класифікатор документів, контрольованість переміщення, ідентифікація декларанта, декларант товарів,
країна відправлення, власник товару [12; 13] тощо.
За частиномовною належністю головного слова всі проаналізовані двокомпонентні терміни-словосполучення належать до субстантивних. Беручи до уваги також
морфологічне вираження залежних компонентів, у складі митних двокомпонентних
ТС виділяємо субстантивно-ад’єктивні, утворені за моделлю “прикметник + іменник
у Н. відм.” (A + N) та субстантивно-субстантивні – “іменник у Н. відм. + іменник у
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Р. відм.” та “іменник у Н. відм. + іменник в інших відм. з прийменником” (N + N)
структурно-семантичні моделі.
Двокомпонентні ТС, утворені за моделлю A + N, являють собою поєднання
головного слова, вираженого іменником, із залежним словом – прикметником (рідше – дієприкметником) на основі синтаксичного зв’язку узгодження: нетарифні
заходи, регіональна митниця, підакцизні товари, експортне мито, іноземні
громадяни, залишкова позиція, товарна позиція, гарантійний випадок, митний перевізник, залізнична накладна, гуманітарна допомога, акцизний збір, уповноважений
банк, усне декларування [12;13] тощо. У наведених термінах означуване слово
(іменник) називає родове поняття, а означальне (прикметник / дієприкметник)
конкретизує його вид, виступає диференційним компонентом, тобто – видове. Висока
продуктивність таких ТС зумовлена тим, що вони передають специфіку родовидових відношень у найменуваннях спеціальних понять митної терміносистеми.
До складу двокомпонентних ТС митної термінології найчастіше входять відносні прикметники, які виконують роль засобу диференціації однотипних понять,
явищ, предметів: фізична особа – юридична особа, спеціальна ліцензія – генеральна
ліцензія – компенсаційна ліцензія, ветеринарний контроль – карантинний контроль –
фітосанітарний контроль тощо; і / або характеризують їх за належністю: митна
територія, митні правила, фінансові гарантії, товарна номенклатура, валютні
злочини, валютні цінності, ринковий простір [13; 14] тощо.
Також зафіксовано поодинокі випадки вживання у ролі диференційного компонента якісних прикметників, які втратили значення порівнюваності й набули
постійної ознаки, напр.: цінні папери, небезпечний вантаж, прямий контроль,
вільний обіг, зелений коридор, червоний коридор, дрібна відправка [13] тощо.
Прикметники, що входять до складу двокомпонентних терміносполучень,
мають, у переважній більшості (91 %), просту будову. Рідше (9 %) використовуються складні прикметники-компоненти ТС: режимно-секретна робота, митнотарифне регулювання, правоохоронна діяльність, санітарно-карантинний контроль,
зовнішньоекономічна діяльність, санітарно-гігієнічна експертиза, зовнішньоекономічні операції [7; 12] тощо. Водночас, зауважимо, що складні прикметники завдяки
своїй структурно-семантичній ємності мають досить значний твірний потенціал у
митній термінології, оскільки можуть служити більш компактним варіантом
ускладнених атрибутивних компонентів терміносполучень. Так, наприклад, трикомпонентне прийменникове ТС заходи контролю над цінами [12] можна замінити на
двокомпонентне безприйменникове ТС контрольноцінові заходи, за аналогією до
паратарифні заходи [12], фінансові заходи [12].
Як зазначено вище, у ролі атрибута в субстантивно-ад’єктивних ТС у рідких
випадках може виступати дієприкметник. Розглянемо такі випадки окремо,
оскільки в українській термінології через недосконалість “існуючої теорії дієприкметників та відсутність методики, спираючись на яку такі терміни можна було б
формувати впевнено” [17, с. 47], спостерігаються певні труднощі та суперечності
при формуванні термінів з дієприкметниками.
Як відомо, до лексико-граматичних особливостей української мови належить
майже повна відсутність у ній активних дієприкметників теперішнього часу [18,
с. 156; 19, с. 193]. Разом з тим, серед двокомпонентних митних ТС спостерігаємо
скальковані російські терміни з активними дієприкметниками теперішнього часу:–
контролюючі органи – з рос. контролирующие органы, плавучий засіб – з рос.
плавучее средство,– сильнодіючі речовини – з рос. сильнодействующие вещества,
регламентуючий перелік – з рос. регламентирующий перечень, комплектуючі
вироби – з рос. комплектующие изделия [14] тощо. Такі кальки, що містяться у
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фахових митних текстах і навіть у законодавчих документах, безумовно є помилковими, і їх слід замінити термінами, що відповідають нормам українського
словотворення: контрольні органи, плавнúй засіб, сильнодійні речовини, регламентувальний перелік, комплектувальні вироби. У наведених скалькованих ТС
дієприкметники характеризують “властивість”, а не “перебування в дії”, тобто вони
виконують функції прикметника, тому, відповідно до чинного українського стандарту (ДСТУ 3966 – 2000), їх можна замінити прикметниками. Не наполягаючи
саме на запропонованих варіантах, звертаємо увагу на необхідність свідомого
створення питомих термінів відповідно до мовної норми, оскільки в українській
мові існують відповідні засоби, що здатні реалізувати термінологічну функцію
дієприкметників.
Субстантивно-субстантивні ТС митної терміносистеми представлені кількома
групами. Найбільш чисельна з них включає терміносполучення, побудовані за
моделлю “іменник у Н. відм. + іменник у Р. відм”, це, так звані, генітивні ТС.
Більша частина таких сполук виражає атрибутивні відношення, напр.: сертифікат
якості, громадяни України, пункти пропуску, права власника, партія товару,
платник податків, декларант товарів, країна відправлення, вага брутто, вага
нетто, власник товару, предмети контрабанди. Частина ТС, до складу яких
входять віддієслівні іменники або іменники зі значенням опредметненої дії в ролі
стрижневого слова, виражають об’єктні відношення, напр.: переміщення товарів,
перевезення пасажирів, контрольованість переміщення, подання декларації, здійснення верифікації, ідентифікація декларанта, ідентифікація товарів, верифікація
сертифікатів, класифікація товарів, перехід ризиків, справляння податків [7].
Модель “іменник у Н. відм. + іменник в інших відм. з прийменником” в
українській митній термінології менш продуктивна (8 %). Субстантивно-субстантивні ТС, побудовані за цією моделлю, також виражають атрибутивні відношення,
напр.: репутація на ринку, особи без громадянства, справа про правопорушення,
боротьба з контрабандою, інспекція перед вивантаженням, співучасть у злочині
[13] тощо.
У складі митних двокомпонентних субстантивно-субстантивних ТС є певна
кількість терміноодиниць, які пишуться через дефіс, і в яких реалізуються апозитивні відношення на основі корелятивного зв’язку [20, с. 31]. До складу термінівсловосполучень вони зараховані, на підставі того, що, по-перше, обидва їх
компоненти відмінюються (особа-резидент – особи-резидента – особі-резиденту і
т. д.), по-друге, в їх складі можна виділити стрижневий компонент та компонентприкладку (контрагент-нерезидент, громадяни-резиденти, лист-роз’яснення, громадяни-підприємці, рахунок-проформа, країни-сусіди).
За своїми якісними характеристиками компоненти термінологічного словосполучення мають різний ступінь термінологічності [6, с. 172]. У цьому зв’язку
серед двокомпонентних ТС митної справи можна виділити такі групи:
1) ТС, у яких обидва компоненти мають термінологічний характер (контракт
бартерний, фінансовий лізинг, адвалерне мито, тарифні квоти, товарна підсубпозиція, ідентифікація декларанта, валютний демпінг, класифікатор документів,
митний брокер, фактурна вартість, субсидований імпорт [12; 13] тощо;
2) ТС, окремі компоненти яких, взяті ізольовано, можуть і не бути термінами: а) означуване – термін, а атрибут може мати нетермінологічний характер
(готова продукція, змішані закони, подібні товари, вільний обіг, відкрита ліцензія,
усне декларування [7; 12; 13] тощо); б) атрибут – термін, а означуване – загальновживане слово (гарантійний випадок, гуманітарна допомога, місце декларування,
митна справа, нетарифний бар’єр, ринковий простір, вантажне місце, доглядовий
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стелаж, давальницькі умови [12; 13; 14] тощо); в) обидва компоненти, вжиті окремо, можуть бути загальновживаними словами (відбитки пальців, ручна поклажа,
відкритий дозвіл, особиста безпека, перехід ризиків, повітряний простір [13] тощо).
Поодинокими випадками у досліджуваній групі термінів зустрічаються номінації тих самих понять за допомогою різних синтаксичних моделей, що свідчить
про їх неусталеність у терміносистемі, наприклад: ринок товару (N+N) – товарний
ринок (A+N), договір концесії (N+N) – концесійний договір (A+N) та ін. Наведені
номінації є синтаксичними синонімами, які демонструють конкурентні відношення
між субстантивно-субстантивними та субстантивно-ад’єктивними ТС. Як відомо,
синонімія в межах будь-якої терміносистеми – явище небажане, і в даному випадку
більш доцільним варіантом вважаємо вживання субстантивно-ад’єктивних термінологічних словосполучень, як таких, що найбільш послідовно виражають атрибутивні
відношення у термінологічних номінаціях митної справи.
Отже, досліджувані двокомпонентні митні терміносполучення представлені
двома продуктивними моделями: A + N (59%) та N + N (41%). Як засвідчив
проведений аналіз, утворення двокомпонентних ТС у терміносистемі митної справи
відбувається найчастіше шляхом додавання до однослівних термінів пояснювальних компонентів. На формальному рівні це знаходить вираження в тому, що до
терміна-іменника з родовим значенням додається атрибутивний компонент (прикметник, дієприкметник, іменник), який і надає новоутвореній терміносполуці
видового значення. Так на основі базисних термінів створюються термінологічні
парадигми, наприклад: валюта – валюта іноземна, валюта національна, валюта
платежу, валюта угоди, валюта України; ліцензія – ліцензія антидемпінгова,
ліцензія компенсаційна, ліцензія спеціальна, ліцензія відкрита (індивідуальна),
ліцензія генеральна, ліцензія експортна (імпортна), ліцензія разова (індивідуальна) і
под. Такий спосіб утворення похідних двокомпонентних термінів-словосполучень
знаходить реалізацію на наступних етапах термінотворення, коли шляхом повторного означення двокомпонентних ТС створюються трикомпонентні термінологічні
словосполучення.
Актуальність подальшого вивчення термінотворчого потенціалу різних способів творення термінів (зокрема, синтаксичного) у митній терміносистемі, зумовлена
перш за все потребами термінологічного регулювання у цій сфері професійної
діяльності й необхідністю кодифікації галузевої термінологічної лексики.
РЕЗЮМЕ
В статье осуществляется анализ особенностей синтаксического способа образования терминов таможенного дела в украинском языке. Основное внимание
сосредоточено на двухкомпонентных терминологических номинациях. Определяются
семантико-синтаксические особенности наиболее продуктивных структурно-семантических моделей. Предлагаются способы преодоления нормативных несоответствий
на этом уровне терминосистемы.
Ключевые слова: таможенная лексика, термин, терминологическая номинация, терминосистема, структурно-семантическая модель.
SUMMARY
The features of syntactic way of formation of customs terms in Ukrainian language
have been analyzed. The focus is on two-component terminology nominations. Semantic
and syntactic features of the most productive models have been determined. The ways to
overcome the normative discrepancy at this level of terminology system have been
suggest.
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СПЕЦИФІКА ТЕРМІНІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ: АНГЛІЙСЬКОУКРАЇНСЬКЕ СПІВВІДНОШЕННЯ
О. В. Соловйова,
Класичний приватний університет

Реферат. Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні
можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби
населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх
соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історикокультурного довкілля. При аналізі сфери надання туристичних послуг в Україні
встановлено, що в значній мірі вона орієнтована на використання великої
словникової бази, запозиченої з інших мов.
Ключові слова: сфера туристичних послуг, терміни, словникова база, мовне
спілкування, термінолексика.
Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на наступні
десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм - це та сфера
економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує
практично всі галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає туризм у
світовій економіці. Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні нового
державного підходу до туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може
позитивно вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного
іміджу України на світовій арені.
Метою цієї статті є вивчення ролі термінологічних співвідношень у туристичній сфері на матеріалі англійської та української мов.
Попередній перегляд тематики наукових робіт, присвячених лінгвістичному
опису розглянутої галузі знань, дозволив помітити, що аналіз лексики міжнародного туризму в нашій країні практично не проводився.
Туристична термінологія є мало вивченою і потребує інвентаризації, незважаючи на те, що протягом декількох останніх десятиліть така сфера людської
діяльності, як туризм і надання туристичних послуг, швидко розвивалася і тепер
перетворилася на досить розгалужену і перспективну галузь.
Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту,
здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних
інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля.
Програма дій, зорієнтована на досягнення цієї мети, має бути синхронізованою із
загальними темпами становлення ринкових механізмів і співвідносною з політикою
структурних реформ в економіці. Вона повинна також враховувати накопичений
досвід розвитку туризму у світі, що створює сприятливі умови доопрацювання та
розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму [1].
Невід'ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна туристична галузь. Попри всі політичні та соціально-економічні негаразди останніх років
індустрія туризму стала тією галуззю народного господарства України, яка з року в
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рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту.
Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з
історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави [2].
Сфера надання туристичних послуг в Україну в значній мірі орієнтована на
використання великої словникової бази, запозиченої з інших мов. В силу історичних
і соціальних причин в професійній сфері туризму найбільш вживаною визнається
англійська мова.
Сьогодні туризм відносять до найсучасніших и найперспективніших індустрій,
що швидко розвиваються и приносять вагомі прибутки. Розвиток туризму створює
необхідність у забезпеченні туристичної галузі працівниками, які володіють відповідними фаховими вміннями та навичками. Відповідно з'являється необхідність в
інтенсифікації навчального процесу, в актуалізації та оновленні навчальний
програм, матеріалів, навчальних посібників, які повинні готувати студентів —
майбутніх працівників туристичного бізнесу — до професійного спілкування, до
набуття навичок професійно-орієнтованого мовлення, а також стимулювати їхню
активність. Тим більше, що фахова спрямованість навчання є однією з провідних
тенденцій у викладанні.
У будь-якій галузі людської діяльності однієї з ключових проблем є єдина
понятійна база і відповідна їй спеціальна предметна термінологія. Питання про
складання галузевих термінологічних словників є одним з найактуальніших в
сучасному прикладному мовознавстві. Протягом вже декількох десятків років це
питання обговорюється в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних вчених,
оскільки воно тісно пов'язане з такими проблемами, як статус терміна і його місце в
системі мови, системність термінології, особливості формування терміносистем, що
належать різним мовам, і багатьма іншими питаннями.
Результатом розвитку цивілізації, засобом фіксації фактів її історії та одним із
засобів її формування, є мова і, перш за все, спеціальна лексика — сукупність
лексичних одиниць (термінів) спеціальних галузей знань, що утворює особливий
пласт словникового складу, найбільш легко піддається свідомому регулюванню та
впорядкуванню. Саме в спеціальній лексиці найбільш наочно виявляється зв'язок
розвитку мови з історією матеріальної і духовної культури народу. Бурхливе
зростання науково-технічних знань в наші дні відбиваєтьсяся в тому, що понад 90%
нових слів, що з'являються в сучасних мовах, становить спеціальна лексика [5].
При цьому все більше число термінів проникає в загальновживану мову, а термінологічні проблеми роблять все більший вплив на мову в цілому, тому вивчення
становища в галузі спеціальної лексики стає все більш важливим для розвитку мови.
Сфера понять, позначених термінами, що відносяться до туристичної термінології, пов'язана, перш за все, з людиною. В даний час відзначається зростання
інтересу до людини і до всіх явищ, з ним пов'язаних, що відбивається в мові, в тому
числі і в туристичній термінології. Отже, виявлення найбільш продуктивних словотворчих способів і морфологічних моделей, які брали участь у створенні туристичної термінології, робить актуальною спробу прогнозування подальшого розвитку
названої галузі знання.
У роботі з термінологією туризму складності виникають вже на етапі відбору
джерел спеціальної лексики, що підлягає дослідженню.
Природним інструментом в області інвентаризації та упорядкування лексики
представляються тлумачні термінологічні словники. Відзначено, що досліджувана
термінолексика характеризується великою кількістю загальновживаних слів, наяв180

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

ність яких свідчить, по-перше, про те, що розглянута термінологія має тісні зв'язки
з загальновживаним мовою, по-друге, розглянута термінологія обслуговує не тільки
фахівців в області туризму, але й в силу своєї специфічності є затребуваною
людьми, які користуються її послугами.
Аналізом встановлено, що сфера надання туристичних послуг в значній мірі
орієнтована на використання великої словникової бази, запозиченої з інших мов.
В силу історичних і соціальних причин в професійній сфері туризму найбільш
вживаною визнається англійська мова.
Проведений формально-структурний аналіз термінів виявив, що з точки зору
форми, багатослівні терміни переважають над однослівними, що є характерною
рисою термінологій багатьох європейських мов. Домінування багатослівних термінів з одним загальним словом пояснюється порівняно недавнім походженням
лексичних одиниць даної тематичної групи як в укрїнській, так і в англійській
мовах: зі словом view − Garden view (GV) − вид на сад, Beach view (BV) − вид на
пляж, City view (CV) − вид на місто, Dune view (DV) − вид на дюни (на піски), Golf
view − вид на затоку, Grass view − вид на газон, Inside view (IV) − вид на внутрішню
частину готелю (внутрішній двір готелю), Jungle view (JV) − вид на джунглі,
Lagoone view (LV) − вид на лагуну, Land view (LV) − вид на околиці, Mountain view
(MV) − вид на гори, Ocean view (OV) − вид на океан, Park view − вид на парк, Partial
sea view − частковий вид на море, Pool view (PV) − вид на басейн, Road view − вид
на дорогу, Side sea view (SSV) − боковий вид на море, Sea straight view − прямий вид
на море, Sea view (SV) − вид на море [8].
Зі словом room − Single room — одномісний номер з одним ліжком, Twin room
− двомісний номер з двома ліжками, Double room − двомісний номер з одним
подвійним ліжком, Family room − сімейний номер, Dormitory room − кімната типу
гуртожитку.
Зі словом ticket − Single ticket − квиток в один кінець (туди), Return ticket −
квиток в обидва кінці (туди і назад), Open return ticket − квиток туди і назад з
нефіксованим датою зворотної поїздки, Open jaw ticket − квиток туди і назад, що
дозволяє повертатися з пункту, відмінного від того, куди ви прилетіли, Stand-by
ticket − дуже рідко зустрічається тип дешевих квитків, який дозволяє вам виїхати,
як тільки з'явиться вільне місце на літак (потяг, автобус) в потрібному вам напрямку.
Поки вільне місце не з'явилося, власникові квитка доводиться чекати в аеропорту
(на вокзалі) [8].
Дослідниками встановлено, що багатослівні термінологічні одиниці складають
трохи менше половини аналізованих спеціальних лексичних одиниць. Однак однослівні терміни служать для позначення понять, які є базовими, основними в даній
області знання, і в середньому вони використовуються частіше, ніж багатослівні
терміни.
Аналізом встановлено, що в англійській мові односкладові терміни домінують
над іншими типами термінів (departure – виліт, arrival − прибуття (приліт),
reception − служба прийому і розміщення в готелі, infant − дитина від 0 до 2 років,
rafting (рафтинг) − сплав на плотах / байдарках / спеціальних човнах рафтах по
річках (переважно гірським), sailing (сейлінг) − вітрильний спорт, paragliding −
польоти на парашутах або парапланах в горах і над водою з вершин гір, ballooning −
польоти на повітряних кулях [8].
Вважається, що в цілому лексика даної тематичної групи не є остаточно
сформованою і усталеною, англійська термінологія досліджуваної тематичної групи
виділилася трохи раніше, в той час як українська лексика аналізованої термінологічної групи тільки починає своє формування.
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Встановлено, що, незважаючи на фактично невичерпні запаси слів, багатопланову їх сутність, різноманітний характер зв'язків, словниковий склад мови являє
собою певну систему, яка не виходить за межі загальномовної системи, а навпаки,
активно бере участь в її логічному розвитку.
Синонімія термінів — один з видів невідповідності термінів і понять термінів,
тобто надмірність засобів формального вираження поняття. Проблема синонімії
термінів, тобто використання декількох спеціальних лексичних одиниць для
іменування одного поняття є однією з основних і найбільш важливих проблем
термінознавства [5].
Синонімія (у всіх формах прояви) особливо характерна для ранніх етапів
формування термінологічної системи, коли ще не відбувся природний (і штучний)
відбір кращого терміна і співіснують багато запропоновані варіанти термінологічного найменування. Це ж можна спостерігати і зараз на прикладі формування
термінології нових галузей знань, до якої відноситься і досліджувана нами лексикосемантична система.
Рівень синонімії в англійській та українській мовах досліджуваного лексикосемантичного поля відносно високий. Відзначається, що в обох мовах домінують
терміни з частково збігається значенням, умовно використовуються як рівнозначні.
Прикладами можуть служити такі терміни: administrator − receptionist (адміністратор); stewardess − cabin girl (покоївка); second class − economy class (другий клас);
accommodation − room (кімната).
На відміну від нетермінів, багато з яких багатозначні, терміни в межах однієї
науки повинні володіти однозначністю. Їм повинна бути властива чітко обмежена,
переважно мотивована спеціалізація і абсолютна семантична точність. Називання
однієї лексичної формою кількох понять, особливо належать до однієї предметної
області, є однією з важливих термінологічних проблем, оскільки воно зустрічається
практично у всіх областях знання і призводить до багатозначності і неточності
значення терміна, що ускладнює спілкування фахівців і вчених.
Проблема багатозначності терміна протягом довгого часу була однією з традиційних проблем термінознавства. Але випадки, коли однією лексичною одиницею
називаються кілька понять, можуть кваліфікуватися як полісемія (багатозначність)
чи омонімія. Протягом ряду років у термінологічній літературі спостерігалися
коливання в атрибуції цього явища.
Аналіз англійської та української термінологій міжнародного туризму показав,
що англійська термінологія розвивається, прагне до завершеності свого формування,
знаходиться на науковому етапі у розвитку професійної галузі. Спостереження
показали, що українська термінологія з міжнародного туризму знаходиться на
початковому етапі свого розвитку. В якості доказів такого стану української термінології можна назвати наступні явища: широко представлена розгалужена синонімія
термінів, велика кількість запозичень, наявність багатослівних словосполучень і т.д.
Сфера надання туристичних послуг в Україну в значній мірі орієнтована на
використання великої словникової бази, запозиченої з інших мов. В силу історичних
причин у професійній сфері туризму найбільш вживаною визнається англійська мова.
Вивчення частки запозичення в поповненні термінологічного фонду сфери
туризму показало, що найбільше поширення воно отримало в українській мові,
причому більша частина термінів запозичується з англійської мови. Переважання
англійських термінів в українській термінології пояснюється насамперед екстралінгвістичними факторами: розвиток сфери туризму в Україні проходить з орієнтацією
на зарубіжний досвід, а туризм як галузь економіки високо розвинена в англомовних країнах, тому обслуговуючі її терміни-англіцизми найбільш універсальні і
відповідають потребам даного моменту розвитку туріндустрії .
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У всіх англійських запозичених термінів за ступенем адаптації в українській
мові простежуються дві тенденції: 1) більшість англійських термінів набувають
вигляд українських слів, 2) в мові сфери туризму є численні іншомовні вкраплення,
в яких зберігається латинське написання однієї частини слова або цілого слова.
Така близькість по зовнішній формі і внутрішнім змістом пов'язана зі зростаючою
тенденцією до термінологічної інтернаціоналізації.
Таким чином, у результаті проведеного аналізу вдалося встановити, що,
незважаючи на унікальність термінологічних систем української та англійської мов,
в них виявляються загальні закономірності, що дають підстави для їх порівняльного
розгляду. Ці закономірності стосуються принципів розвитку термінологічного
фонду в цілому, принципів розвитку значення терміна і принципів номінації, які
використовуються в мовах.
Отримані результати відкривають нові перспективні напрямки подальшого
вивчення галузевих терміносистем з позицій лексичної типології. Зокрема, безсумнівний інтерес могло б представляти встановлення лексичних відмінностей між
оригінальними туристичними текстами та їх перекладами, що дозволило б виявити
лексичні заміни, не передбачені словниковими відповідниками. Є підстави вважати,
що вельми перспективним могло б стати і цілеспрямоване вивчення ролі синонімії
у формуванні термінології нових галузей знань.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу сферы предоставления туристических услуг в
Украине. Установлено, что данная сфера в значительной степени ориентирована на
использование большого словарной базы, заимствованной из других языков. В силу
исторических и социальным причин в профессиональной сфере туризма наиболее
употребительным признается английский язык.
Ключевые слова: сфера туристических услуг, сроки, словарная база, речевое
общение, терминолексика
SUMMARY
The article states that the analysis of the scope of travel services in Ukraine found
that it is largely focused on the use of a large dictionary database, borrowed from other
languages. Because of historical and social reasons in the professional field of tourism the
most common recognized English language.
Key words: field of tourism services, terms, lexical database, linguistic communication,
terminology
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ДИСКУРС:
ЕГО КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
О. А. Шутова
Горловский автомобильно-дорожный институт
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»
Реферат. Научно-популярный дискурс – разновидность научного дискурса,
цель которого – трансляция теоретического знания адресату, который для
восприятия собственно научного текста не имеет необходимой подготовки.
В процессе вербального взаимодействия адресант реализует четыре коммуникативных стратегии: информационно-аргументирующую, манипулятивно-консолидирующую, экспрессивно-апеллятивную и контрольно-оценочную, которые реализуются
посредством использования коммуникативно-речевых тактик на уровне тактических ходов в нарративной или диалоговой форме. Адресант научно-популярного
дискурса находится в приоритетной позиции по отношению к адресату. Адресат это тот, на кого направлено высказывание, кому оно предназначено, то есть
адресат здесь является в большей степени объектом, нежели субъектом общения.
Диалогичность – является основной характеристикой данного типа дискурса.
Ключевые слова: научно-популярный дискурс, адресат, адресант, коммуникативные стратеги.
В последние годы дискурс стал популярным объектом исследования лингвистов.
Существует множество работ по лингвистике, в которых тщательно проанализированы различные его типы: учебно-педагогический дискурс (А. Р. Габидуллина),
политический (В. А. Маслова, П. Серио, И. Ф. Ухванова-Шмыгова, Е. И. Шейгал),
юридический (Е. В. Горбачева, Т. В. Губаева, В. К. Давыденко, Л. Н. Сидорова,
А. К. Соболева), религиозный (В. И. Карасик), рекламный (О. В. Андерсон, Н. В. Денисова, Л. А. Кочетова, Н. А. Красавский), медицинский (Л. С. Бейлинсон), научный (А. А. Болдырева, В. Б. Кашкин, Е. В. Михайлова, Н. К. Рябцева).
Научно-популярный дискурс (НПД) неоднократно был объектом исследования
многих лингвистов: И. В. Богословская рассматривала специфику его понимания,
указывая на смешанный тип данного дискурса [1], Е. А. Костяшина анализировала
его функциональное взаимодействие с научным и медицинским дискурсами [2],
Г. С. Баранов исследовал стилистические особенности НПД [3] и т. д., но коммуникативные особенности НПД до сих пор никем не были изучены.
Цель нашей статьи – проанализировать коммуникативные особенности НПД.
Научно-популярный дискурс - это разновидность научного дискурса, цель
которого – трансляция теоретического знания адресату, который для восприятия
собственно научного текста не имеет необходимой подготовки [4, с. 100].
В основе НПД лежит поучение, которое и определяет основную цель адресанта научно-популярного дискурса - передать адаптированные научные факты
адресату, научить его пользоваться этими знаниями и в процессе поучения дать
возможность адресату критически оценить ту или иную научную точку зрения
косвенно склоняя его к своему видению научной проблемы.
Например, Ю. В. Откупщиков - автор книги «К истокам слова» пишет: «Одним
из первых ученых, который специально писал об этимологии, был древнегреческий
философ Платон (427 – 347 гг. до н. э.). Он стремился связать этимологию с
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проблемой происхождения языка и с общими вопросами теории познания. При всем
этом конкретная этимологическая часть рассуждений Платона зачастую оказывается очень наивной. Слова, по его мнению, лишены исторического развития, они
представляют собой результат установления «законодателей», которые раз и
навсегда определили как звучание, так и значение слов в языке» [5, с. 18-19]. Из
данного примера видно, что автор, описывая теорию Платона, критически оценивает данный научный факт, называя рассуждения Платона «наивными».
Адресант научно-популярного дискурса находится в приоритетной позиции по
отношению к адресату. Автор явно выше по социальному статусу, мудрее, опытнее,
образованнее. Этот человек стремится донести до адресата научные факты, упрощая и объясняя терминологию, делая ее доступной для данного круга слушателей.
Например, И. Б. Голуб и Д. Э. Розенталь в своей «Занимательной стилистике»
так толкует значение термина омоним: «Нес медведь, шагая к рынку, На продажу
меду крынку. Вдруг на мишку – вот напасть – Осы вздумали напасть! Мишка с
армией осиной Дрался вырванной осиной. Мог ли в ярость он не впасть, Если осы
лезли в пасть, Жалили куда попало, Им за это и попало. Интересные рифмы, не
правда ли? Они составлены из слов, одинаковых по звучанию, но различных по
значению. Такие рифмы называются омонимическими, а слова, совпавшие в произношении и написании, но имеющие разные значения, - омонимами» [6, с. 21–22].
Из этого следует, что продуцент НПД - автор, «хозяин», тот, кому есть что
сказать (потому что он личность и профессионал), и тот, кто умеет это сделать
(потому что он обладает профессиональной компетентностью).
В процессе вербального взаимодействия адресант реализует четыре коммуникативных стратегии: информационно-аргументирующую, манипулятивно-консолидирующую, экспрессивно-апеллятивную и контрольно-оценочную, которые
реализуются посредством использования коммуникативно-речевых тактик на
уровне тактических ходов в нарративной или диалоговой форме [7, с. 4].
В основе информационно-аргументирующей стратегии лежат научные факты
и знания адресата по той или иной научной проблеме. В НПД она реализуется
посредством использования адресантом терминологического аппарата, научных
теорий и гипотез, открытий и изобретений ученых.
Основная цель манипулятивно-консолидирующей стратегии – вызвать желаемые изменения в широком экстракоммуникативном контексте ситуации. Эта
стратегия может быть реализована в виде четырех коммуникативно-речевых тактик:
подчинение, контроль над инициативой, контроль над темой, контроль над деятельностью. Так, адресант в НПД излагая научный материал придерживается своей
точки зрения на ту или иную проблему раскрывая ее в том ключе, который, по его
мнению, является верным. М. В. Панов, автор книги «Занимательная орфография»,
пишет: «В. А. Богородицкий спорил с теми, кто считал, что морфемы – искусственная выдумка, что они есть в уме языковедов, а другим они ни к чему. Нет,
доказывал он, морфемы – реальность самого языка, и каждый с ними считается и
держит их в уме … В. А. Богородицкий заключает: «Действительное существование в языке морфологических частей доказывается появлением этих частей в
новых условиях»» [8, с. 32-33]. В данном случае это не только В. А. Богородицкий
оспаривает мнение ученых, а сам автор высказывает свою точку зрения, давая
понять читателям, что эта теория и является правильной. Таким образом, адресант
манипулирует адресатом «заставляя» его принимать это утверждение как единственно верное и критически относится к другим мнениям ученых.
Цель говорящего при реализации экспрессивно-апеллятивной стратегии –
выразить свои чувства, эмоции, оценки, коммуникативные интенции, предпочтения,
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настроения в отношении речевых проявлений адресата и коммуникативной ситуации
в целом. Диалоги в рамках экспрессивно-апеллятивной стратегии демонстрируют
регулярный характер модальных реакций. В фокусе этих реакций находятся не
факты или знания говорящих, как в информационно-аргументирующем диалоге, а
их мнения, интенции, мотивы, планы, личностные предпочтения. В обучающем
аспекте при этом решаются задачи, связанные с толерантной «образовательной
средой», с эмоциональной оценкой развития коммуникативной ситуации [9, с. 54].
Адресант в научно-популярном дискурсе не только излагает научные факты, но и
дает свою оценку тем или иным научным утверждениям. Например, М. В. Панов
так критикует убеждение известного ученого М. Н. Петерсона: «М. Н. Петерсон
был ярким ученым, многие его труды оказали значительное влияние на отечественное языкознание. И в теории письма он сделал много ценного и нужного. Но его
убеждение, что хороша только звуковая орфография, было ошибочным. А другие
ученые считали, что задача нашего письма – передавать морфему в ее неизменном
виде. Как мы видели, это тоже неубедительная теория» [8, с. 41].
Реализация контрольно-оценочной стратегии в НПД выражается с помощью
определенных вопросов и заданий, которые часто выносятся на самоконтроль
самого адресата. Например, Л. Т. Григорян в книге «Язык мой – друг мой» чередует
небольшие отрывки теоретического материала с практическими заданиями, так,
после главы «Язык. Русский язык» следуют вопросы и задания: прочитать текст и
ответить на вопросы; объяснить смысл фразы; определить в каких значениях употреблено слово; определить значение слова; найти в тексте слова-сорняки и т. д. [10,
с. 90-93].
Адресат в НПД - это тот, на кого направлено высказывание, кому оно
предназначено, то есть адресат здесь является в большей степени объектом, нежели
субъектом общения. Адресат данного типа дискурса следует учениям адресанта в
связи с информативной потребностью или под давлением внутренних и внешних
обстоятельств, связанных с актуальной для него прагматической ситуацией. Однако
адресат не всегда принимает точку зрения автора НПД, он может отреагировать на
поучение адресанта как эмоционально, так и вербально, что указывает на возможный диалог между автором и слушателем.
Диалогичность – является основополагающим фактором НПД, т. к. автор
изначально ориентирует свои убеждения и высказывания на определенного читателя, учитывая его возраст, социальный статус, фоновые знания, часто вступая в
диалог с адресатом: обращаясь к нему, задавая ему вопросы, побуждая его к определенным действиям: «Может быть, есть такая теория, которая это объясняет?
Снова пустимся в путь. А вдруг найдем такую теорию?» [8, с. 42]. Адресат же
условно остается безмолвным, однако, он также высказывает свое мнение посредством принятия или оспаривания той или иной научной точки зрения ученых или
самого адресанта, автора НПД.
Итак, с помощью научно-популярного дискурса адресант передает научные
факты адресату в доступной и понятной для него форме. Критикуя и оценивая
различные точки зрения ученых, автор НПД манипулирует адресатом, указывая на
правильные и ошибочные, по его мнению, утверждения. Адресат же, в свою очередь,
может принимать или критиковать научные теории, предложенные адресантом,
вступая с ним в диалог.
Исследование научно-популярного дискурса представляется нам весьма перспективным. В следующих работах необходимо будет провести грань между научнопопулярным, поучающим и дидактическим типами дискурсов, а также следует
охарактеризовать речевые жанры НПД.
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РЕЗЮМЕ
Статтю посвячено вивченню комунікативних характеристик науково-популярного дискурсу. Розкривається основна мета цього дискурсу, вказується на його
діалогічність, досліджуєтсья позиції адресата та адресанта, описується їх комунікативні ролі, з’ясовуються й аналізуються комунікативні стратегії даного типу
дискурсу.
Ключові слова: науково-популярний дискурс, адресат, адресант, комунікативні стратегії.
SUMMARY
The article focuses on the analysis of communicative features of the popular science
discourse. The main aim of this discourse is considered, its dialogical peculiarity is
pointed out, the positions of an addressee and an addresser are distinguished, their
communicative roles are described and communicative strategies of this type of discourse
are established and analyzed.
Key words: popular science discourse, addressee, addresser, communicative
strategies.
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ФУНКЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
В УЧЕБНО-НАУЧНОМ ТЕКСТЕ
А. Г. Чикибаев
Бердянский государственный педагогический университет
Реферат. Лингвистические ПФ в учебно-научном тексте обозначают объект
познания, формы знания, названия научных школ и течений и т.д.; Также
обозначают теоретические методы и средста познания инструментов эмпирического исследования; обозначают лингвистические понятия и др. Автор подает в
УНТ (Учебно-научный текст) ту или иную научную концепцию согласно своей
точке зрения, своему видению проблемы. Прецедентный субтекст не существует
в УНТ самостоятельно, а является составной частью других субтекстов: онтологического, гносеологического, оценочного и коммуникативного. Функции имен,
цитат, парафразов, ссылок и сносок в УНТ сложны и многоплановы.
Ключевые слова: учебно-научный текст, прецедентный субтекст, авторская
интенция
Как и всякий текст, учебно-научный (учебник, лекция преподавателя, дипломные или курсовые работы студентов) является плодом замысла автора, его собственной точки зрения на ту или иную проблему, но в то же время при написании
учебника он не может избегнуть влияния предшественников. Вне зависимости от
своего желания создатель учебного пособия вынужден опираться на другие
научные тексты, что не может не сказаться на конечном результате. Автор подает в
УНТ (Учебно-научный текст) ту или иную научную концепцию согласно своей
точке зрения, своему видению проблемы. Одни авторы критикуют своих предшественников, другие соглашаются в той или иной форме, третьи только описывают
точку зрения предшественника, не соглашаясь и не опровергая ее. Поэтому целью
статьи является исследование прецедентного субтекста в ВУЗовских учебниках по
разным дисциплинам на базе английского, французского и русского языков.
Функции имен, цитат, ссылок и сносок, создающих в УНТ прецедентный
субтекст, сложны и многоплановы. Каждый учебно-научный текст – это система
субтекстов. Субтекст – фрагмент целого текста, реализующий в нем один из
аспектов познавательной ситуации (онтологический, методологический, аксиологический, рефлексивный или коммуникативный), имеющий свой денотат, выполняющий текстообразующую функцию и обладающий определенной целеустановкой, в
соответствии с которыми сформировано внутренне и внешне организованное
относительно самостоятельное смысловое целое [1].
Основная функция информативная: так, параграф 63 «Типы простых предложений» во «Введении в языковедение» А. А. Реформатского практически полностью
построен на цитатах из работ А.А. Шахматова «Синтаксис русского языка. Вводная
часть к учению о предложении» и «Очерк современного русского литературного
языка». Ту же функцию (выражение основной информации применительно к контексту) наблюдаем в учебниках по теоретической грамматике иностранных языков,
например: Le romaniste hollandais Van der Molen apelle le subjonctif “Le mode de la
subjectivitè” sans distinguer emploi dans la subordonnèe ou dans la proposition
indépendante [8, c. 217]. Четвертая доктрина – доктрина лингвистической умест189
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ности, разработанная А. Ричардсоном, подразумевает под нормативностью
совокупность наиболее эффективных способов выражения той или иной мысли
(Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка. – Киев, 1984. – С. 30).
Мы считаем, что данная функция является одной из основных, поскольку
автор посредством прецедентного феномена раскрывает суть рассматриваемого
вопроса. Ее разновидностями являются другие функции: замещения, номинации,
дефинитивная, экспланаторная, обобщающая.
Функция замещения используется для выражения точки зрения автора учебника посредством заимствованного текста. Цитата-заместитель или парафраз отражают «факт совпадения мнений двух (и более) авторов и идентификации знания,
излагаемого одним исследователем, со знанием, полученным другим» [2, с. 58]: Le
passé simple envisage l’action synthétiquement «comme un noyau indivis, comme un tout
fermé sur lui- même, et en offre une vision globale indifférenciée, non sécante» (Martin,
1971 p. 70-75) [3, с. 69].
Номинативная функция (сообщение темы публикации, автора публикации):
Wyld, H.C. A History of Modern Colloquial English. Ldn, 1925, p. 102. J.R. Beniger, The
Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986) [12, с. 344]. Такие сноски играют
роль гипертекстуальной ссылки с целью рекомендации читателю обратиться за
дополнительной информацией.
Дефинитивная функция прецедентного субтекста состоит в объяснении значения термина с помощью цитаты или парафраза: Определяя предложение с точки
зрения логики, представитель первого направления Ф.И. Буслаев указывал, что
«суждение, выраженное словами, есть предложение» («Историческая грамматика русского языка». М., 1858.
§ 110). Сопоставляя предложение с психологическим суждением, т. е. соединением двух представлений, сторонник второго направления
Д. Н. Овсянико-Куликовский давал следующее определение: «Предложение
есть такое слово или такое упорядоченное сочетание слов, которое сопряжено с
особым движением мысли, известным под именем «предицирования» («сказуемости»)» («Синтаксис русского языка». СПб, 1912. С. 50) [10, с. 204].
Еще одна функция – экспланаторная – состоит в пояснении тех или иных
положений, формулируемых в учебном тексте, посредством включения в его ткань
фрагментов из работ классиков лингвистики: (1) Язык (у Соссюра “la langue”)
того или иного коллектива и есть находящаяся в распоряжении этого коллектива
система элементов. (2) Теория информации возникла в 30–е годы нашего века как
чисто прикладная техническая отрасль науки, занимавшаяся проблемами повышения пропускной способности и помехоустойчивости каналов связи. В середине
40–х годов в трудах Н. Винера и К. Шеннона теория информации начинает
рассматриваться как отрасль кибернетики, изучающая способы восприятия,
хранения, переработки и использования информации в машинах, живых организмах
и их объединениях (Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка. –
Киев, 1984. – С 12); (3) L. S. Barhudarov was the first scholar who paid attention to the
lack of accuracy, and probably linguistic adequacy, in these definitions [2 с. 164].
Использование экспланаторной функции ПФ мотивировано авторской осознанностью решить, объяснить (пояснить) ситуацию, сложившуюся на сегодняшний
день в науке.
Обобщающая функция (подведение итога вышесказанному): Although print
media may date back as far as A.D. 500 in China, most printing in the Western world was
influenced by the invention of movable type by Johann Gutenberg [12, с. 144].
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Обобщающая интертекстема используется также с целью усиления знания в
тексте.
Апеллятивная функция ПФ в учебном тексте заключается в том, чтобы
опереться на авторитетное мнение: В философии и языкознании давно установлено,
что слова выражают понятия, а предложения – суждения, что слова являются
символами, или знаками, понятий. Еще Аристотель писал, что «слова, выраженные звуками, суть символы представлений в душе, а письмена – символы слова» [4,
с. 124]; The American variant of English has been very thoroughly described by many
prominent scholars both in this country and in the USA. In this book, however, we shall
try to follow the conception introduced by A .D. Shweitzer in his sociolinguistic approach
to the treatment of contemporary speech situation in America. Цитата или парафраз в
таком случае нередко выступают в роли аргумента к тому или иному теоретическому положению: Cette opinion est émise actuellement par certains linguistes étrangers
aussi, par exemple, C. Bureau: «La phrase n’a d’autre fonction que la fonction même de
communication; c’est là une fonction sociale, non une fonction linguistique» (Bureau
1978, p. 123) [3, с. 156].
Оценочно-экспрессивная функция прецедентного субтекста состоит в отношении цитируемого классика к идеям предшественников или современников: Гумбольдт
решительно возражал против понимания языка как чего-то механического и
статичного, внешнего по отношению к выражаемой мысли. Он писал: «Язык есть
не продукт деятельности, а деятельность…» [4, с. 26].
Оценочно-экспрессивная функция бывает трех видов:
а) прямое согласие: 1) Stockwell and Minkova (2001) provide excellent further
background to the origins of our words and morphemes. The multiple words make
English difficult to learn, but also make it varied and versatile. We will also look at some
other ways to make English (as well as other languages) not obscure [13, с. 103]
2) Такое употребление формы посессива, как St. Paul's, at the baker's и т. п.,
Б.А. Ильиш справедливо рассматривает как лексикализацию существовавшего
ранее родительного падежа; сюда же, несомненно, можно отнести и фразеологизмы типа a week's respite и т. д. 3) J. Marouzeau dit dans cet article que les noms
employés comme épithètes occupent une place intermédiaire entre deux catégories:
adjectif et nom. Nous partageons complètement son opinion [8, с. 96]; Разновидностью
является функция научной солидаризации (автор учебно-научного текста отдает
дань уважения своим предшественникам): All the examples of phraseology in
advertising were collected by L. A. Barkova. The author of the present book has only
commented on some of them. In chapter 3 there is information on language prehistory
based on Cavalli-Sforza`s and Greenberg`s work, not found in the most textbooks [13,
с. 7]. The author of present book merely retells the foreign scholar`s testimony without
comment on it, and he shares McKnight`s responsibility inasmuch as he repeats what his
predecessor has started, but certainly any judgement of phonetic associations could well
be subjective and misleading [13, с. 44]. Правда, иногда создается впечатление, что
автор пытается частично снять с себя ответственность за использование того или
иного утверждения;
б) прямое несогласие: мы можем наблюдать ярко выраженную авторскую
интенцию касаемо тех или иных явлений в лингвистике и ученых их разрабатывавших. Так, например, несогласие автора может быть выражено как эксплицитно –
автор открыто выражает свое несогласие с предшественником: (1) True, in some
respects Johnson`s Dictionary can not be regarded as a reliable source of information:
his attitude towards colloquial idiom is well known (2) It was not only aversion — it was
a manifestation of his theoretical viewpoint. For instance, Greenberg, Ruhlen, and others
have linked the genetic tree to a tree of linguistic relationships between most of the
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world`s languages. This grouping is controversial, as will be discussed later [13, с. 7]
так и имплицитно; (3) Galperin`s position is not shared by most of those interested in
style matters [10, с. 168]. В этом примере автор скорее вуалирует свое несогласие,
ссылаясь на других ученых-оппонентов;
в) экспрессивная, или декоративная (привлечение внимания читателя, а также
украшение текста): Among the scholars we are indebt to this knowledge and
understanding, to be named in the first place is A.I. Smirnitsky, whose theories
revolutionized the presentation of English verbal grammar; then B. A. Ilyish, a linguist
who skillfully demonstrated the strong and weak points of the possible approaches to the
general problem of mood; then G. N. Vorontsova. L. S. Barhudarov, I. B. Khlebnikova,
and a number of others, whose keen observations and theoretical generalizations,
throwing a new light on the anylised phenomena and discussed problems, at the same
time serve as an incentive to further investigation in this interesting sphere of language
study [2, с. 186]. La spécificité des interjections comme signes discoursiels pour désigner
les élans émotifs et volitifs d`un être humain est trés bien montrée par V. V. Vinogradov
(Виноградов, 1972, с. 584–588) [3. с. 148]. Авторы с помощью экспрессивной лексики
пытаются привлечь внимание адресата к важности рассматриваемой проблемы, а
также к личности ученого, который разрабатывал данную тему.
Коммуникативная функция состоит в организации диалога между автором и
читателем, между поколениями, осуществлении взаимосвязи старого и нового
знания: Как отметил Потебня, наречие называет «признак, … связуемый с другим
признаком, данным или возникающим, и лишь через его посредство относится к
предмету» слова А.А. Потебни звучат удивительно современно и узнаваемо.
Одновременно с названными выше функциями реализуется и этикетная функция
как знак уважения к той или иной научной школе или к авторитетным ученымлингвистам и текстам, созданным ими.
Кроме собственно научных, ПФ выполняют еще и дидактические функции,
связанные с коррекцией и систематизацией знания. Иногда информативная функция прецедентного субтекста может быть сведена к минимуму, а на первый план
выходит его социопрагматическая значимость: повышение статусности общения,
формирование положительного отношения к предмету речи и автору текста,
формирование устойчивого интереса к данной научной дисциплине. Сюда же
можно включить директивную функцию (призыв к адресату сделать что-то / не
делать чего-то): Kiparsky (e.g. 1995) has worked on Indo-European, as well as many on
other areas in historical linguistics, so you might consult his work for more information
[13, с. 39]. Предполагается направленность авторской интенции на то, чтобы
обучаемый обратил внимание на тот или иной важный пункт в тексте. Фактически
прецедентный феномен играет роль гипертекстуальной ссылки.
Итак, ПФ в учебно-научном тексте являются одним из механизмов формирования и сохранения научной традиции. Они не просто знаки целых текстов,
которым эквивалентны по смыслу, – это значимые личностные знаки, на что
указывают содержащиеся в них антропонимы. ПФ в учебных текстах – свидетельство антропоморфизации и персонификации педагогической науки, т. е. имя ученого –
субъекта прецедентного текста – в какой-то момент начинает отождествляться у
студента с определенной концепцией, входит в “золотой фонд” науки и становится
знаком самого научного знания. ПФ, будучи личностными знаками, способствуют
упорядочению фактов науки, являются точками отсчета в изменении научной
парадигмы, дают студенту возможность получить и систематизировать научное
знание и ориентироваться в его фонде.
В отличие от школьных учебников, где подлежащие усвоению термины
выделяются разнообразными способами, повторяются, а правила и дефиниции
оформляются с помощью разноцветных рамок, шрифтовых выделений и пр. (т. е.
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это обычно креолизованный текст), парафразируются и в теоретической части
учебника, и в упражнениях, в пособиях по теории языка подобное встречается
довольно редко. Не создают импринтную ситуацию (для усвоения ПФ) ни отдельные цитаты, ни ссылки, ни сноски. Станет ли теоретическая информация фактом
сознания студента, зависит во многом от мастерства преподавателя.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена дослідженню функцій прецедентних феноменів у навчальнонауковому тексті. Досліджено різні функції прецедентного субтекста у вишівських
підручниках різних років (на базі англійської, французької та російської мов).
Ключові слова: навчально-науковий текст, прецедентний субтекст, авторська
інтенція.
SUMMARY
The article is devoted to the functions of precedent phenomena in teaching and
scientific text. Various functions of the precedent subtext in college textbooks (based on
English, French and Russian languages) of different years have been researched.
Keywords: teaching and research text, precedent subtext, the author's intention.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДВУСОСТАВНОГО ИМЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАУЧНОЙ РЕЧИ
Ван Ли
Ляонинский технический университет (Китай)
Реферат. Высокая относительная частотность двусоставного именного
предложения обусловлена тем, что его семантика соответствует специфике
содержания научной речи. В двусоставном именном предложении реализуется
описание предмета, явления, процесса, определение понятия, т. е. такие компоненты содержания, которые неизбежно присутствуют почти в любом научном
тексте.
Ключевые слова: структурно-семантические особенности, двусоставное
именное предложение, научная речь.
Высокая относительная частотность двусоставного именного предложения
обусловлена тем, что его семантика соответствует специфике содержания научной
речи. В двусоставном именном предложении реализуется описание предмета, явления, процесса, определение понятия, т. е. такие компоненты содержания, которые
неизбежно присутствуют почти в любом научном тексте.
В научной речи активно употребляются четыре основные модели именного
предложения, формально различающиеся выражением присвязочного члена: 1) присвязочный член выражен существительным; 2) присвязочный член выражен прилагательным; 3) присвязочный член выражен количественно-именным сочетанием;
4) присвязочный член выражен краткой формой пассивного причастия.
Все эти модели, за исключением четвёртой, имеют обширный набор вариантов, образующихся в результате введения в модель дополнительных формальнограмматических элементов. При этом изменяется состав или форма присвязочного
члена.
Рассмотрим структурно-семантические характеристики каждой из этих моделей двусоставного именного предложения.
1. Двусоставное именное предложение со значением квалификации.
Исходная модель предложения с присвязочным членом - существительным в
именительном падеже в научной речи обычно реализуется в своих модификациях,
которые образуются в результате введения в модель глаголов, совмещающих
значение связки и собственное лексическое значение. Введение глагола сопровождается изменением формы присвязочного члена.
Тенденция к эксплицитному выражению связи между опорными компонентами
модели реализует стилевую черту научной речи – точность изложения. Связочное
оформление позволяет чётко разграничить основные компоненты предложения.
Это важно для передачи научной информации, так как обеспечивает недвусмысленность содержания, которая базируется на чётком выражении синтаксической роли
членов предложения. Роль связочного оформления наиболее очевидна в тех
случаях, когда структура предложения осложняется обособленными оборотами и
придаточными предложениями.
В функции связки в научной речи употребляется обширный круг глаголов,
различающихся по степени утраты собственного значения. По этому признаку их
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можно разделить на две группы: 1) глаголы, сохранившие лишь остаточное собственное значение и приближающиеся по своей функции к связке быть; 2) глаголы,
сохраняющиеся собственное лексическое значение, совмещающие функцию глагола
и связки. К первой группе относятся глаголы являться, представлять собой,
состоять, заключаться, составлять; ко второй – называться, служить, становиться, считаться, казаться, оказаться, рассматриваться и др. Функцией глаголов
второй группы, наряду со связочной, является выражение дополнительных
смысловых, модально-оценочных и фазисных значений.
Итак, своеобразие структуры двусоставного именного предложения, выражающего значение квалификации, в научной речи заключается в эксплицитности
выражения связи между основными компонентами, которая обеспечивается
обширным набором глаголов, употребляющихся в функции связки. В литературноразговорной речи формализованные глаголы в функции связки неупотребительны,
из полузнаменательных используется часть.
Квалификативное значение, выражаемое моделью с существительным в присвязочном члене, в научной речи реализуется в двух его разновидностях: значении
тождества и значении включения, или классифицирующем значении. Актуальности
этих смыслов определяется содержанием научной информции. Тенденцией к
объективности изложения информации, стремлением избежать категоричности
утверждений объясняется развитие в научной речи средств выражения модальной
оценки отношения определения к определяемому, позволяющих выразить разновидности значения условной квалификации предмета.
2. Двусоставное именное предложение с качественно-характеризующим
значением.
Модель с прилагательным в присвязочном члене является распространенной в
научной речи разновидностью двусоставного именного предложения. Существенные
структурно-семантические особенности этой модели сводятся главным образом к
специфике формы и значения присвязочного члена.
В предложения с нулевой связкой в научной речи господствует краткая форма
прилагательного, которая в отличие от литературно-разговорной речи, выражает
постоянный или обобщённый признак.
Выделяются семантические группы прилагательных, которые в присвязочном
члене обычно употребляются в краткой форме.
Прилагательные с общим значением; Прилагательные, обозначающие физические или химические свойства; Прилагательные, обозначающие размеры; Прилагательные, обозначающие направление, взаимное расположение; Прилагательные,
мотивированные глагольной основой, содержащие в своей семантике значение
возможности/ невозможности действия.
Полная форма в присвязочном члене при нулевой связке употребляется
преимущественно в описаниях растительных и животных организмов.
1. Разновидность модели, выражающая признак путём сравнения.
2. Фазисные реализации моделей с качественно-характеризующим значением.
3. Двусоставное именное предложение со значением количественной
характеристики.
Присвязочный член данной модели выражается группой числительного,
подлежащее – группой существительного, обозначающего измеряемый параметр
(длина, ширина, мощность, ёмкость, напряжение и т. д.).
Наиболее универсальной и простой по своему оформлению моделью предложения с количественно-характеризующим значением является основная модель со
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связкой быть, поэтому её следует рассматривать как исходное звено в комплексе
«Выражение количественной характеристики предмета». Целесообразность же введения вариативных моделей определяется конкретными условиями обучения.
4. Двусоставное именное предложение с процессуально-качественным
значением.
Модель двусоставного именного предложения с присвязочным членом, выраженным краткой формой страдательного причастия прошедшего времени, неоднородна по своей семантике. В этой модели совпадает пассив действия и пассив
состояния, не имеющие в русском языке морфологических различий.
Пассив действия, представляющий признак субъекта как результат действия
лица, находит наиболее полное выражение в трехчленном пассивном обороте.
Трехчленные пассивные обороты в научной речи формируются главным образом причастной формой, образованной от глаголов, выражающих стадии процесса
исследования. Как и в русском языке в целом, трехчленный пассив в научной речи
отличается невысокой частотностью. Подсчитано, что трехчленный пассивный
оборот в русском языке составляет приблизительно пятую часть общего числа
пассивных оборотов.
Выбор активного или пассивного оборота диктуется содержанием предшествующего контекста и тенденцией сохранить соответствие актуального и грамматического членения предложения, т. е. сохранить при данном актуальном членении
порядок подлежащее - сказуемое.
Между активным и пассивным оборотом имеются существенные семантические различия. Хотя в трехчленном пассивном обороте агенс присутствует, он не
играет самостоятельной роли в семантической структуре предложения.
Тенденция к обобщенности изложения, стремление к описанию фактов, явлений, событий безотносительно к их создателям обусловливают исключение агенса
из синтаксической структуры предложения, которое реализуется в двучленном
пассивном обороте.
В пассиве действия агенс нейтрализуется, он исключается из синтаксической
структуры, но не из смысла. Его реальное значение осознается на основе контекста
или знания факта.
В практике обучения среди форм активизации предложений с процессуальнокачественным значением большое место занимают трансформационные упражнения на взаимозамещение активного и пассивного оборотов. Однако, как показывает
анализ употребления этих синтаксических структур в научной речи они далеко не
всегда эквивалентны. Выбор одной из них мотивируется спецификой их семантики,
которая определяет преобладание в научной речи двучленного пассивного оборота
по отношению к активному обороту – неопределенно-личному предложению.
Условиями контекста определяется соотносительное употребление трехчленного
пассивного или активного оборота. Эти факторы необходимо учитывать при оценке
целесообразности использования трансформационных упражнений.
РЕЗЮМЕ
Висока відносна частотність двоскладного субстантивного речення зумовлена
тим, що його семантика відповідає специфіці змісту наукового мовлення. У двоскалному субстантивному реченні реалізується опис предмета, явища, процесу,
визначення поняття, тобто такі компоненти змісту, які обов’язково присутні майже
в будь-якому науковому тексті.
Ключові слова: структурно-семантична особливість, двоскладне субставнтивне речення, наукове мовлення.
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SUMMARY
High relative rate of the two-member nominal sentence is caused by that its
semantics corresponds to specificity of the scientific speech content. The description of a
subject, the phenomenon, process, concept definition is realized in the two-member
nominal sentence, i.e. such components of the content that inevitably are present almost at
any scientific text.
Keywords: structural-semantic features, the two-member nominal offer, scientific
speech.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бельчиков, Ю. А. Практическая стилистика современного русского языка [Текст]
/ Ю. А. Бельчиков. — М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. – 424с.
2. Кустова, Г. И. Синтаксис современного русского языка [Текст] / Г. И. Кустова,
К. И. Мишина, В. А.Федосеев. — М.: Академия, 2006 – 256с.
3. Андреев, И. Д. Наука и общественный прогресс [Текст] / И. Д. Андреев. — М. :
Наука, 2001.
4. Максимов, В. И. Стилистика и литературное редактирование [Текст] /
В. И. Максимов. — М. : Гардарики, 2005. – С. 98-114.
5. Кожина, М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими [Текст] / М. Н. Кожина. — М. : Пермь, 1972. – 395 с.

197

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Надійшла до редакції 17.01.2012 р.

УДК 81`42

ДО ДИСКУСІЇ ЩОДО СПЕЦИФІКИ МОВИ ІНТЕРНЕТУ
Н. В. Акімова
ПВНЗ «Социально-педагогічний інститут Педагогічна академія»
Реферат. У статті розглянута проблема характеристики мови інтернету.
Шляхом вивчення теоретичних джерел визначені основні та специфічні особливості мови Мережі. Проаналізовані ознаки, що стосуються комп’ютерної комунікації
та комп’ютерного дискурсу, але безпосередньо не описують мову інтернету.
Узагальнено, що серед різноманіття термінів, які функціонують в межах сучасної
інтернет-лінгвістики, центральним і домінантним є поняття «мова інтернету».
До основних особливостей мови інтернету належать варіативність, гібридність,
креолізованність (або мультимедійність), використання «смайликів» і специфічних
скорочень, колективне співавторство і співредактура тексту, легкість оновлення
змісту тексту, насиченість неологізмами, недотримання мовних норм, необмеженість у виборі мовних засобів, схильність до мовної гри, фрагментарність,
функціонування особливого мовленнєвого етикету, яскраво виражений презентативний характер.
Ключові слова: мова інтернету, інтернет-комунікація та дискурс, комп’ютерна комунікація та дискурс.
В Україні збільшується кількість мовознавчих досліджень, присвячених
вивченню особливостей інтернет-комунікації. Проте визначити низку певних
загальновизнаних особливостей мови інтернету поки що не вдається. Одна з
причин цього феномену полягає в тому, що в інтернет-лінгвістиці використовується
досить багато термінів для характеристики тексту Мережі, зокрема веб-вузол
(О. І. Горошко, М. Boardman), віртуальна комунікація (Н. Г. Асмус), віртуальний
дискурс (О. І. Горошко), гіпертекст (А. Г. Волкова, О. В. Дєдова, О. А. Калмиков,
А. Н. Саєнко, П. І. Сергієнко, Д. Stein), електрона комунікація (О. І. Горошко),
електронний дискурс (О. І. Горошко), інтернет-дискурс (О. Ю. Дьякова, І. Ю. Єгорова, І. Б. Карпа, С. А. Матвєєва, М. С. Рижков, Е. Dresner), інтернет-комунікація
(В. Бойка, Л. Ф. Компанцева) інтернет-середовище (К. А. Подгорна), комп’ютерний
дискурс (О. М. Галічкіна, П. В. Шкапенко, Л. Ю. Щипіцина), комп’ютерно-опосередкована комунікація (О. І. Горошко, Л. Ю. Щипіцина), комп’ютерне спілкування
(Н. Л. Моргун), мережевий дискурс (Н. Л. Моргун), мова інтернету (О. І. Горошко,
Л. Ф. Компанцева), мова мережі (О. І. Горошко, Л. Ф. Компанцева) та ін. Така
термінологічна різноманітність значно ускладнює позначену проблему. Отже, мета
цієї статті – визначити основні характеристики мову інтернету шляхом аналізу
досліджень з інтернет-лінгвістики.
Вчені виділи досить багато специфічних характеристик комунікації, дискурсу
і мови інтернету, проте не всі ці ознаки безсумнівні. Виокремимо ті з них, з якими
можна погодитися. Беззаперечно особливостями власне мови інтернету є:
 своєрідне поєднання елементів усної і писемної мови [1, с. 11; 2, с. 7; 3; 4,
с. 8; 5; 6, с. 106; 7, с. 7; 8, с. 23; 9; 10], що дозволяють вважати її гібридною формою;
 комбінація відео/звукового сигналу і письмового тексту, тобто креолізованність, мультимедійність [11, с. 73; 12; 13; 14, с. 11; 15, с. 6; 16, с. 10; 6, с. 106; 17,
с. 350; 18, с. 19; 8, с. 18], зростаюча роль колірної та графічної інформації при
сприйнятті тексту, а, отже, і розумінні [12; 13];
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 гіпертекстуальність [19, с. 23; 11, с. 73; 20, с. 15; 14, с. 11; 15, с. 6; 2, с. 7;
16, с. 10; 6, с. 106; 8, с. 18; 9] як здатність до поєднання кількох текстів;
 варіативність [13; 21, с. 166];
 креативність, насиченість неологізмами [19, с. 23; 1, с. 11; 2, с. 9];
 фрагментарність [13; 14, с. 11; 18, с. 19];
 використання «смайликів» і специфічних скорочень [11, с. 73; 1, с. 11; 13;
16, с. 10];
 відродження і активне використання елементів епістолярного стилю [20,
с. 15];
 колективне співавторство і співредактура тексту [19, с. 43; 12];
 легкість оновлення змісту тексту [12];
 недотримання мовних норм, що стає ознакою рівня мовної компетенції
[22, с. 265; 1, с. 11; 2, с. 9; 3; 4, с. 15];
 необмеженість у виборі мовних засобів [19, с. 43; 22, с. 265; 20, с. 15; 1,
с. 11; 2, с. 9; 3];
 схильність до мовної гри [19, с. 33; 20, с. 15; 1, с. 11];
 поєднання елементів різних типів дискурсу, мозаїчність, інтердискурсивність [19, с. 23; 11, с. 73; 20, с. 15; 13; 23, с. 5; 16, с. 10; 6, с. 106];
 специфічний мовленнєвий етикет [11, с. 73; 1, с. 11; 16, с. 10];
 яскраво виражений презентативний характер [4, с. 10].
За певних умов ознаками мови Мережі можна вважати:
 віртуальність [11, с. 73; 15, с. 6; 16, с. 10] згідно з тлумачним словником
має кілька значень, у другому значенні – «умовність» – її можна вважати ознакою
інтернет-дискурсу (йдеться про умовність ситуації спілкування), проте не особливістю власне мови інтернету;
 інтерактивність та нелінійність комунікації [19, с. 23; 21, с166; 12; 13; 14,
с. 11; 15, с. 6; 2, с. 7; 23, с. 5; 8, с. 18; 24 ], якщо мова йде про ресурси технології веб
2.0 і веб 3.0;
 дистантність та опосередкованість за допомогою електронного сигналу
[11, с. 73; 15, с. 6; 4, с. 10; 16, с. 10; 6, с. 106; 8, с. 18] є скоріше особливістю
комп’ютерної комунікації, ніж власне мови інтернету;
 збереження стенограми [9; 24] за умови наявності архіву сайту;
 персональну анонімність [19, с. 23; 3; 6, с. 106; 8, с. 13; 24], що, по суті, є
характеристикою комп’ютерної комунікації;
 синдикацію (повне або часткове використання як джерела інформації
інших сервісів інтернет, наприклад, так званих RSS-каналів, за рахунок чого
користувачеві надається нова функціональна можливість роботи і контролю при
виборі і пошуку в Мережі потрібної інформації), соціалізацію (використання технологій, які дозволяють формувати співтовариство за інтересами) і відвертість (при
реєстрації на сайті особиста інформація про користувача стає відкритою або для
всіх, або для зареєстрованих користувачів того ресурсу, де розміщується ця
інформація) [19, с. 43; 12; 23, с. 5], властиві ресурсам вебу 2.0.
Навряд до специфічних особливостей мови інтернету можна віднести такі:
 глобальність [19, с. 23; 6, с. 106; 8, с. 13] не можна вважати особливістю
мови інтернету, оскільки кожен національний сегмент представлений відповідною
мовою, що репрезентує як універсальні, так і унікальні, властиві лише їй характеристики;
 контекстно-ситуаційна обумовленість, уривчастість заповнення інформаційних лакун, добровільність контакту, неоднорідність тимчасового зазору між
думкою та її вербалізацією [6, с. 106] є загальними рисами комунікації;
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 синхронність, дескриптивність [15, с. 6; 6, с. 106; 8, с. 18; 24] є ознакою
спілкування, а не мови, і стосується лише інтерактивних інтернет-ресурсів;
 статусну рівність учасників [19, с. 43; 11, с. 73; 16, с. 10], що є особливістю певних форм спілкування, а не власне мови;
 формування спільної для користувачів картини світу [19, с. 43] є загальною характеристикою спілкування, зокрема й інтернет-комунікації.
Отже, серед різноманіття термінів, що функціонують в межах сучасної інтернет-лінгвістики, центральним і домінантним вважаємо поняття «мова інтернету».
До основних особливостей мови інтернету, на нашу думку, належать варіативність,
гібридність, креолізованність (або мультимедійність), використання «смайликів» і
специфічних скорочень, високий ступінь проникності, колективне співавторство і
співредактура тексту, легкість оновлення змісту тексту, насиченість неологізмами,
недотримання мовних норм, необмеженість у виборі мовних засобів, схильність до
мовної гри, фрагментарність, функціонування особливого мовленнєвого етикету,
яскраво виражений презентативний характер.
У перспективі планується дослідження специфіки сприйняття мови інтернету.
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрена проблема характеристики языка интернета. Путем изучения теоретических источников определены основные и специфические особенности
языка Сети. Проанализированы признаки, которые касаются компьютерной коммуникации и компьютерного дискурса, но непосредственно не описывают язык интернета.
Ключевые слова: язык интернета, интернет-коммуникация и дискурс, компьютерная коммуникация и дискурс.
SUMMARY
The article deals with the problem of description of internet language. By the study
of theoretical sources the basic and specific peculiarities of language of Network are
determined. Characteristics, which refer to computer communication and computer
discourse, but does not describe the language of the internet directly, are analysed.
Keywords: language of the internet, internet-communication and discourse,
computer communication and discourse.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Гришина, Н. С. Интернет-портал «Грамота.ру» как лингвокультурологический
инструмент развития культуры русской речи [Текст] : Автореф. дис. ... канд.
філол. наук / Н. С. Гришина. – Москва, 2008. – 22 с.
2. Карпа, І. Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers)
[Текст] : Автореф. дис. ... к. філол. н. / І. Б. Карпа. – Херсон, 2010. – 22 с.
3. Колокольцева, Т. Н. Интернет-коммуникация как зеркало основных тенденций
развития и функционирования русского языка [Электронный ресурс] / Т. Н. Колокольцева // Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ «Грани познания». – 2011. – №4 (14). – Режим доступа : www.grani.vspu.ru — Загол. з екрану.
4. Компанцева, Л. Ф. Інтернет-комунікація: когнітивно-прагматичний та лінгвокультурологічний аспекти [Текст] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук / Л. Ф. Компанцева. – Київ, 2007. – 23 с.
5. Лысенко, С. А. Взаимодействие устной и письменной формы существования
языка в интернет-коммуникации [Текст] : дисс. ... канд. филол. наук / Сергей
Александрович Лысенко. – Воронеж, 2010 – 184 с.
200

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

6. Рыжков, М. С. Речевые стратегии участников синхронного интернет-дискурса
(на материале русско- и англоязычных чатов) [Текст] : Автореф. дис. ... канд.
філол. наук / М. С. Рыжков. – Воронеж, 2010. – 25 с.
7. Шкапенко, П. В. Специфика реализации прагмалингвистических принципов в
интернет-дискурсе [Текст] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук / П. В. Шкапенко. – Москва, 2008. – 29 с.
8. Щипіцина, Л. Ю. Комплексная лингвистическая характеристика компьютерноопосредованной коммуникации (на материале немецкого языка) [Текст] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук / Л. Ю. Щипіцина. – Воронеж, 2011. – 40 с.
9. Dresner, Е. The Topology of Auditory and Visual Perception, Linguistic Communication,
and Interactive Written Discourse [Електроний ресурс] / Е. Dresner //
Language@Internet. – 2005. – Режим доступу: http://www.languageatinternet.de
/articles/2005/161/index_html/ — Загол. з екрану.
10. Herring, S. Computer-Mediated Conversation: Introduction and Overview [Електроний ресурс] / S. Herring // Language@Internet . – 2010. – Volume 7. – Режим доступу:
http://www.languageatinternet.de/articles/2010/2801/index_htm — Загол. з екрану.
11. Галичкина, Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском
языках (на материале жанра компьютерных конференций) [Текст] : дисс. ... канд
филол. наук / Елена Николаевна Галичкина. – Волгоград, 2001. – 212 с.
12. Горошко, Е. И. Текст эпохи веб 2.0: психолингвистический анализ [Электронный ресурс] / Е. И. Горошко. – Режим доступа: http://www.textology.ru/article.
aspx?aId=207 — Загол. з екрану.
13. Дедова, О. В. Лингвосемиотический анализ электронного гипертекста: (на материале русскоязычного Интернета) : дисс… д-ра филол. наук. — [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com — Загол. з екрану.
14. Дьякова, Е. Ю. Поликодовый текст в британском рекламном дискурсе сферы
образования [Текст] : Автореф. дис. ... к. філол. н. / Е. Ю. Дьякова. – Воронеж,
2011. – 25 с.
15. Егорова, И. Ю. Акцентирование в рекламном интернет-дискурсе [Текст] :
Автореф. дис. ... канд. філол. наук / И. Ю. Егорова. – Волгоград, 2008. – 31 с.
16. Моргун, Н. Л. Научный сетевой дискурс как тип текста [Текст] : Автореф. дис.
... к. філол. н. / Н. Л. Моргун. – Тюмень, 2002. – 20 с.
17. Саенко, А. Н. Содержательно-стилистические особенности информационных
текстов в Интернете [Текст] / А. Н. Саенко // Научные записки Луганского национального педагогического университета. Вып. 5. Т. 1. Серия "Филологические
науки": Сб. научн. трудов. – Луганск: "Альма-матер", 2004. – С. 350-360.
18. Сергиенко, П. И. Лингвокогнитивные особенности электронного гипертекста
(на материале английского языка) [Текст] : Автореф. дис. ... к. філол. н. / П. И. Сергиенко. – Москва, 2009. – 22 с.
19. Асмус, Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного
пространства [Текст] : дисс. ... канд. филол. наук / Нина Геннадиевна Асмус. —
Челябинск, 2005. — 265 с.
20. Горошко, Е. И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка рефлексии [Текст] / Е. И. Горошко // Жанры речи. – Саратов: Издательский
центр «Наука», 2009. – Выпуск 6 «Жанр и язык». – С.11-27.
21. Волкова, А. Г. Гипертекст: письмовий та електронний варіанти [Текст] / А. Г. Волкова // Психолінгвістика: [зб. наук, праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький
державний педагопчний університет імені Григорія Сковороди"]. – ПереяславХмельницький: ПП «СКД», 2012. – Вип. 9. – С. 162-166.
201

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

22. Бойка, В. Слэнгавая лексіка ў беларускамоўным інтэрнэт-дыскурсе [Текст] /
В. Бойка // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лігвадыдактыкі : матэрыялы
Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 70-годдзя з дня нараджэння прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай), Брэст, 20 – 21 сакавіка 2008 г. / пад агул.
рэд. М. І. Новік; [рэдкал.: М. І. Новік, В. М. Касцючык, Л. І. Яўдошына,
С. Ф. Бут-Гусаім]. – Брэст : БрДУ, 2008. – С. 265 – 267.
23. Матвєєва, С. А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних
сайтів учених) [Текст] : Автореф. дис. ... к. філол. н. / С. А. Матвєєва. – Донецьк,
2006. – 21 с.
24. Daya, S. Thematic and Situational Features of Chinese BBS Texts [Електроний
ресурс] / Sin Daya // Language@Internet. – 2009. – Volume 6. – Режим доступу:
http://www.languageatinternet.de/articles/2009/2011— Загол. з екрану.

202

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Надійшла до редакції 10.09.2012 р.

УДК 81’37:004.77.2

СУБ’ЄКТИ КОМУНІКАЦІЇ У СТРУКТУРІ ГІПЕРТЕКСТУ
А. С. Рижова
Реферат. Віртуальна комунікація – принципово новий різновид спілкування.
Гіпертекст визначається як особлива риса віртуального комунікативного простору. В умовах гіпертестуальності розрізняють такі різновиди комунікації, як
міжособистісне, групове і масове спілкування; поняття «адресат» і «адресант»
виступають ключовими при розгляді процесу комунікації. Кожному з учасників
притаманні певні комунікативні функції, які трансформуються в умовах гіпертекстуальності віртуального комунікативного простору.
Ключові слова: комунікація, віртуальна комунікація, гіпертекст, адресант,
адресат.
На сучасному етапі віртуальне середовище виступає об’єктом різноманітних
досліджень з таких дисциплін, як психологія, соціологія, педагогіка, лінгвістика. Це
пов’язано з безперервним поширенням інтернет-технологій і зростанням кількості
учасників віртуальних спільнот. Гіпертекстуальність розглядається в межах віртуального дискурсу (Н. Г. Асмус, Н. А. Ахренова, А. П. Загнітко), інтернет-комунікації
(Н. Є. Бажайкін, А. В. Жичкіна, І. І. Зубова). Питання співвідношення адресанта і
адресата в умовах нового комунікативного простору розглянуто у працях Т. В. Анікіної, О. С. Балкунової, Л. В. Шаліної. Проблема трансформації термінів «адресант» і
«адресат» в умовах віртуальної комунікації тісно пов’язана з гіпертекстуальністю.
Це питання вимагає наукового тлумачення. Мета статті – розглянути суб’єктів
віртуальної комунікації. Для цього необхідно проаналізувати віртуальну комунікацію, розкрити основні риси комунікантів і функції, які вони виконують в процесі
комунікації.
Комунікація – це «процес взаємодії мовних особистостей з метою передачі,
отримання чи обміну інформацією, необхідною для здійснення сумісної діяльності,
яка включає взаємне пізнання комунікантів, передачу повідомлення і власне мовне
оформлення висловлення» [1, c. 24]. Комунікацію можна розглядати в широкому
значенні і розуміти під цим терміном соціальну взаємодію комунікантів, тобто їх
вплив на поведінку, світосприйняття, почуття одне одного, обмін інформацією між
співбесідниками і власне мовленнєве спілкування. Під час опису комунікації слід
враховувати все різноманіття її складових: учасників, мету, сферу, спосіб і середовище. Учасники комунікації – ключова ланка процесу спілкування, оскільки без
наявності адресата і адресанта (хоча б уявного) комунікація стає неможливою.
Поняття «віртуальна комунікація» не вичерпується значенням штучного
середовища, сконструйованого за допомогою інформаційних технологій і такого,
що викликає ілюзію занурення в певний неіснуючий світ, далекий від реального.
Поява нового різновиду комунікації дозволяє говорити про формування особливого
комунікативного простору, якому властиві певні специфічні, недоступні в актуальній реальності умови спілкування.
Гіпертекстуальність – важлива риса електронного спілкування. Гіпертекст в
загальному розумінні – це будь-який текст з вказівками чи посиланнями на інші
тексти. І. Р. Купер пише: «Нова текстуальна парадигма може розглядатися як спосіб
комунікації у суспільстві, орієнтованому на множинні, одночасні потоки інформації, які не можуть бути сприйняті та засвоєні суб’єктом. Знання організується в
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гіпертекст, в сітку відносно вільних повідомлень, які можуть об’єднуватися і
розпадатися… Гіпертекст переходить в Інтернет як загальнодоступний засіб
створення, зберігання і передачі даних» [2, с. 3-4]. Гіпертекст – це об’єкт дослідження і технологія дослідження. Як об’єкт він являє собою сітку, в якій зв’язки між
вузлами – фрагментами гіпертексту – проставлені самим користувачем з опертям на
семантичну близькість фрагментів (тексти, формули, графічна інформація, звуко- і
відеозапис тощо). Гіпертекст як технологія дослідження – це формування,
підтримка, нарощування і перегляд організованого у вигляді сітки тексту на
комп’ютерній основі. «Гіпертекст позначає певний інформаційний простір, що
дозволяє зруйнувати формальну окремішність конкретного тексту, наявного в
ньому, за рахунок створення системи зв’язків, що є опертям об’єднання окремих
текстів у надтекстові єдності» [3, с. 174]. А. П. Загнітко, узагальнюючи основні
властивості гіпертекстуального простору, виділяє такі ознаки гіпертексту, як:
1) нелінійна структура; 2) дисперсність; 3) мультимедійність; 4) відкритість;
5) відсутність єдиного автора; 6) зняття протиставлення між автором і читачем;
7) неоднорідність; 8) принципова можливість існування тільки в комп’ютерному
вигляді; 9) здійснення навігації у великих базах даних з врахуванням інтересів
користувача; 10) наявність будь-яких типів дискретних носіїв для забезпечення
багатосередовищності.
Функція спілкування у мовленнєвому процесі базується на принципах комунікативного співробітництва і розрахована на два активні начала: кодувальнопродукувальну активність адресанта і декодувальну активність слухача, що є
особливо важливим в гіпертекстових технологіях, де «адресат потенційно стає
адресантом унаслідок постійного продукування тексту, виходячи з постійного
перегляду або читання тексту і безлічі проекцій тексту в різноманітних системах
пошуку» [4, с. 5].
Гіпертекстуальність в умовах віртуальної комунікації постає як багатозначність, полідискурсивність, багатоголосся. В цьому сенсі інтернет виступає як новий
комунікативний простір, побудований за принципом мережива, де «різноманітні
елементи мозаїки можуть бути представлені у своїй потенційній безкінечності» [5,
с. 1]. Через це віртуальний дискурс відзначається своєю принциповою відкритістю,
що дозволяє учаснику комунікації вносити свої зміни, додавати, видаляти текст.
Комунікативна подія отримує найбільш повне відображення в комунікативному акті лише за участі в діалозі обох комунікантів, які своїми сумісними
мовленнєвими діями формують концептуальну основу віртуального полілогу.
Ззначущим у зв’язку з цим виступає поняття комунікативного квадрату (термін Г.Г.
Почепцова), яке відображає важливу роль як відправника повідомлення, так і
отримувача повідомлення [6, с. 304]. При створенні висловлення учасник спілкування орієнтується на реального чи потенційного співбесідника і враховує не лише
ситуацію і контекст спілкування, а й комунікативну поведінку комуніканта в цілому.
У відповідь отримувач породжує інформацію, усвідомлену двома учасниками і
відрефлексовану ними.
Віртуальний полілог як комунікативна діяльність трьох і більше віртуальних
особистостей, включених до вільного обміну думками в умовах гіпертекстуальності, функціонує як єдине комунікативне ціле.
Схема 1

Взаємодія учасників віртуальної комунікації.
1 – комунікатор; 2 – отримувач; 3 – інформація комунікатора; 4 – інформація
отримувача.
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4
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Учасником спілкування може стати будь-який бажаючий. Комунікант вступає
у взаємодію з великою кількістю людей, яких він особисто не знає, однак формує
уявлення про них на підставі одноразового враження від мовленнєвого спілкування.
Особливі умови віртуального спілкування і властиві йому засоби мовного вираження сприяють встановленню дружніх і довірчих відносин. Типи таких знайомств
досить різноманітні, і рівень міжособистісного взаєморозуміння може бути різним:
від впізнавання мовленнєвого стилю і іміджу при повторній участі обох комунікантів в полеміці до дискутування зі співбесідником як з незнайомцем. Широке
коло спілкування потребує особливих передумов при зав’язуванні контактів.
Партнери не зобов’язані поділяти цінності внутрішнього світу одне одного, вони
поводять себе відповідно до узагальнених норм поведінки. Людина в умовах
віртуального спілкування виступає не як особистість у всьому багатстві своїх
унікальних характеристик, а як представник певного психологічного типу.
Відповідно до кількості учасників комунікації і контексту, в якому вона
здійснюється, електронна взаємодія включає елементи масової комунікації (об’єднує велику кількість людей, незалежно від місцеперебування, статусу), групового
(спілкування в інтернет-спільнотах) і міжособистісного (в особистісно-орієнтованих жанрах, наприклад, електронне листування) спілкування. Основна відмінність
сучасних «гіпермедіа» від звичайних мас-медіа полягає в тому, що перші орієнтовані на індивідуальне і вибіркове користування інформацією, а другі – на масові
інформаційні потоки. І ті, й інші виступають як універсальні посередники спілкування значної кількості людей. Однак перші первинно спрямовані на інтраперсональне,
спеціалізоване спілкування, тоді як традиційні мас-медіа в основному здійснюють
масову комунікацію.
Враховуючи узагальнений характер адресованості інтернет-повідомлень в
багатьох електронних жанрах (конференціях, блогах, чатах) ми пропонуємо ввести
поняття «транспонованого адресата» [7, с. 14]. Під транспонованим адресатом ми
розуміємо будь-якого учасника конференції (активного чи пасивного), який безпосередньо зазначений чи не зазначений при звертанні, але узагальнений образ якого
присутній при віртуальній комунікації. Віртуальна адресованість будується за принципом: «Усій електронній спільноті». Незважаючи на те, що у звертанні може стояти
конкретне ім’я (нік), учасником діалогу стає кожний, хто зайшов на даний сайт.
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Отже, отримувачем інтернет-повідомлення є конкретна особа, яка виокремлюється відправником на підставі певного критерію, або всі учасники спілкування
(в тому числі потенційні), як активні, так і пасивні. Характеристики двох суб’єктів
віртуальної комунікації можуть бути представлені шляхом порівняльної таблиці:
Таблиця 1
Порівняльна характеристика суб’єктів комунікації – «адресанта» і «адресата»
Адресант
1) реалізує ономасіологічний шлях: від
змісту до форми (вираження);
2) самомоделювання особистісного образу – самоідентифікація;
3) здійснення вибору імені на підставі
комунікативних стратегій і тактик;

Адресат
1) реалізує семасіологічний шлях: від повідомлення (форми) до декодування змісту;
2) створення свого образу, уявлення про
адресанта – ідентифікація особистості;
3) очікування наявності певних якостей
в партнері, відповідно до його імені та
мовної поведінки;
4) намір впливу на співбесідників, 4) реакція на поведінку – створення образу
віртуального співбесідника на підставі осовстановлення первинного контакту;
бистого досвіду, внесення власних стереотипів, соціально-психологічних настанов;
5) обмеженість інформативного і емоцій- 5) необмеженість прояву фантазії, інно-оціночного змісту коду – нікнейму;
терпретативних оцінок;
6) роль «автора у собі», «автора для 6) роль інтерпретатора, «спостерігача»;
інших»;
7) створювач концепта «Я».
7) створювач концепта «Він / Вона».
Адресату властивий статус пасивно-активного начала. У процесі комунікації
мовленнєвій поведінці адресанта й адресата властиві відповідні функції, що істотно
розрізняються між собою і кваліфікуються як комунікативні функції адресанта і
адресата. «Особливістю роботи в гіпертекст-технологіях виступає використання
адресатом розмаїтої системи функцій (заміщення, примітки, запиту, відсилання та
ін.) як базових, що дозволяють йому бути активним спів продуцентом» [ 8, с. 147].
Функції адресанта: функція повідомлення (номінативна), пізнавальна (когнітивна),
звертання (апелятивна), навіювання (сугестивна), емоційно-експресивна, фатична.
Функції адресата: спілкування (комунікативна), сприйняття (рецептивна).
Комунікативні функції адресанта (читача, слухача, реципієнта, комуніканта)
пов'язані безпосередньо з його поведінкою у процесі спілкування і з його оцінкою
мовленнєвого змісту повідомлення. Адже навіть вибір ніку чи логіну пов’язаний з
особливою взаємодії суб’єктів комунікації. Нік виступає само презентацією адресанта, виражає його внутрішній світогляд і світосприйняття [9, с. 12]
Основними функціями адресата є спілкування і сприйняття. Перша орієнтована на увагу і розуміння нової інформації читачем з бажанням спілкуватися з
адресантом. Функція сприйняття визначувана «напрямами розуміння національномовних, мовленнєвих, соціальних, когнітивних (ментальних) асоціацій, ситуацій,
пов'язаних з умовами мовленнєвого акту, знаннями адресатом певної мови і рівнем
такого знання, мотивована можливостями декодування смислових, лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних та інших знаків і символів» [10, с. 49].
Супровідними є фатична, естетична функції.
Отже, гіпертекст впливає на специфіку відносин між адресантом і адресатом
повідомлень в інтернет-мережі. Організація інформації в гіпертексті за семантичними критеріями робить його абсолютно новим інструментом для підтримки
інтелектуальної діяльності людини. Адже в умовах гіпертекстуальності адресат
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стає пасивно-активним учасником комунікації. Для вирішення комунікативних
завдань (побудова зв’язного тексту, обґрунтування рішення, постановка проблеми
тощо) адресант завжди враховує так званий чинник адресата. Необхідним постає
подальше вивчення поведінки адресанта і адресата в умовах гіпертекстуальності,
однак вже на прикладі конкретних жанрів інтернет-спілкування.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению проблемы функционирования категорий «адресант»
и «адресат» в условиях гипертекстуальности виртуального пространства. Рассмотрено особенности гипертекста. Проведена сравнительная характеристика субъектов
коммуникации, охарактеризовано функции адресанта и адресата в виртуальной
коммуникации.
Ключевые слова: коммуникация, виртуальная коммуникация, гипертекст,
адресант, адресат.
SUMMARY
The article focuses on the study of problems in the functioning categories of
"sender" and "recipient" in the hipertekstual virtual space. The features of hypertext. are
considered. The comparative characteristics of the subjects of communication is held.
Functions of sender and recipient in virtual communication are described.
Keywords: communication, virtual communication, hypertext, sender, addressee.
CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Асмус, Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного
пространства [Текст] : дисс. ... канд. филол. наук / Нина Геннадиевна Асмус. —
Челябинск, 2005. — 265 с.
2. Купер, И. Р. Гипертекст как способ коммуникации [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://knowledge.isras.ru/sj/ . – Загол. з екрану.
3. Загнітко, А. П. Структура і функції гіпертексту. Статус і позиційні параметри
комунікантів [Текст] / А. П. Загнітко // Донецький вісник Наукового товариства
ім. Шевченка. – Т. 26. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний
видавничий дім. – 2009. – С.157-175.
4. Эпштейн В.Л. Введение в гипертекст и гипертекстовые системы // Высоцкого
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipu.rasi.ru/publ/epstn.htm –
Загол. з екрану.
5. Михайлов, В. А. Особенности развития информационно-комуникативной среды
современного
общества
Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://www.russcomm.ru/ rca_biblio/m/mihaylov-mihaylov.shtml – Загол. з екрану.
6. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века [Текст] /
Г. Г. Почепцов. – М.: “Рефл – бук”, К.: “Вакслер”, 2001. – 334 с.
7. Ходоренко, Г. В. Найменування осіб у російськомовній інтернет-комунікації:
структурний і семантичний аспекти [Текст] : Автореф. дис. ... канд філол. наук /
Г. В. Ходоренко. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с.
8. Воронина, Н. Е. Компьютерное моделирование лингвистических объектов [Текст]
/ Н. Е. Воронина. – Воронеж: Издателько-полиграфический центр Воронежского
государственного университета, 2007. – 177 с.
9. Балкунова, А. С. Роль сетевого имени (никнейма) во взаимодействии субъектов
виртуальной коммуникации [Текст] : Автореф. дис … канд. филол. наук /
А. С. Балкунова. – М., 2012. – 26 с.
10. Андрианова, Н. С. Ник посетителя чата как речевой поступок [Текст] / Н. С. Андрианова // Східнослов’янська філологія. – 2009. – Вип. 17. Мовознавство. –
С. 47-54.
207

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Надійшла до редакції 22.02.2012 р.

УДК 81’27:004.738.5

ИМИТАЦИЯ ПАРАВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Н. В. Ермакова
Реферат. Активное проникновение Интернет-технологий в повседневную
жизнь человека обусловливает необходимость осмысления языковых особенностей,
характеризующих общение и взаимодействие пользователей виртуального пространства. Виртуальная коммуникация объединила в себе черты как письменной,
так и устной разговорной речи, представив новую форму языкового взаимодействия – письменную разговорную речь. Помимо лексических неологизмов виртуальная
речь отличается имитацией паравербальных и невербальных компонентов, свойственных естественному речевому коммуникативному акту. Поэтому для наиболее
полного рассмотрения специфики виртуального речевого акта его необходимо
сопоставить с письменной и устной речью.
Ключевые слова: коммуникативный акт, виртуальное пространство, Интернет-коммуникация, паравербальные и невербальные средства коммуникации.
С каждым годом в виртуальную реальность оказывается вовлеченным все
большее количество людей, происходит постепенное перемещение современной
социальной коммуникации в виртуальную сферу. Информационные технологии
становятся частью человеческого бытия, создают собственную среду, которая вносит
преобразующий характер как в жизнь отдельного человека, так и в жизнь общества
в целом.
Конец ХХ века ознаменовал собой стремительный технологический прогресс,
который повлиял и на коммуникативное пространство человека: в связи с повсеместным распространением Интернет-сетей в повседневную жизнь входит новое
понятие – Интернет-коммуникация. Под этим понятием мы подразумеваем вербальное и невербальное общение, осуществляемое посредством глобальной сети Интернет.
Язык существует в Интернете в основном в письменном варианте, но в
условиях интерактивной сетевой коммуникации темп речи приближен к её устной
разновидности. Интернет-коммуникация по сути представила новую форму языкового взаимодействия – письменную разговорную речь. Определение статуса этого
феномена дискуссионно в виду того, что он только становится предметом лингвистических исследований. Первые попытки осмысления данного термина представлены в работах Г. Г.Гусейнова [2], Г. А.Трофимовой [12], Д.Р. Валиахметовой [1].
Письменная разговорная речь понимается ими как новый функциональный
подстиль, являющийся сплетением письменного и устного разговорного языка.
Наиболее аргументировано Интернет-дискурс рассмотрен в работах О. В. Дедовой
[4]. Основными направлениями деятельности этой исследовательницы стали:
виртуальный гипертекст, орфографические принципы написания слов в Интернете,
особенности виртуальной коммуникации, особенности письменной разговорной речи.
Между тем в большинстве исследовательских работ, посвященных данной
тематике, лишь отчасти затронут вопрос о невербальных и паравербальных средствах общения в виртуальном дискурсе. Именно этому аспекту мы и уделим внимание в нашей статье. Для того, чтобы раскрыть специфику данного вопроса, мы
сопоставим два коммуникативных акта – естественного и виртуального общения.
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Человеческое общение – непосредственный двусторонний контакт между двумя
и более коммуникантами с целью обмена информацией, установления различного
рода связей. В качестве элементов (кодов) передачи информации выступают слова,
знаки, символы, жесты, мимика и т.д. Коммуникативный акт естественного живого
общения включает в себя несколько составляющих:
1. Вербальный компонент подразумевает словесный, речевой контакт собеседников.
2. Невербальный компонент – взаимодействие различных внеречевых
факторов, таких как мимика, поза, жесты и т.п. Невербальные средства общения
образуют свой канал коммуникации. К примеру, на основе зрения складывается
оптический канал, по которому поступает информация о кинесике (мимике, телодвижениях) и проксемике собеседника (позах, пространственной ориентации). Помимо
этого к невербальным факторам относится и хронемика – восприятие и использование времени коммуникации. Возможно монохромное (один вид деятельности в
одно и тоже время) и полихромное (несколько одновременных дел) восприятие
ситуации. Немаловажным фактором в процессе общения выступает и тактильный
канал – рукопожатия, прикосновения, похлопывания по плечу, сближающие
собеседников.
3. Паравербальный компонент составляют фонационные средства, используемые в процессе речи: пауза, темп речи, интонация, акцентологическое ударение
в определенный момент речи, вокальные качества голоса и т.д. При анализе
паравербальных компонентов традиционного речевого акта необходимо учитывать
молчание. Нередко молчание играет не менее информативную роль, нежели произнесение слов.
Каждый коммуникативный акт – фугкционально цельный фрагмент коммуникации. Его неотъемлемыми составляющими является сообщение и коммуниканты –
адресант и адресат. Во время общения коммуниканты могут меняться местами,
занимать разные позиции по отношению к обсуждаемой информации.
Коммуникативный акт исторически изменчив, так как он является неотьемлемой частью социокультурной системы. Меняются языковые коды, условия и
этикет общения коммуникантов. Глобальным измениям коммуникативные условия
подверглись на страницах Интернет-ресурсов, так как виртуальная среда обладает
рядом специфических особенностей:
– Ограничение слухового и зрительного восприятия. Общение между
собеседникам происходит преимущественно в виде письменных сообщений. При
этом собеседники не видят лиц, месторасположения, телодвижений друг друга.
Несмотря на то, что современные технологии позволяют голосовое и видео общение в киберпространстве, пользователи все же отдают предпочтение переписке.
– Вольность самоидентификации пользователя. Поскольку взаимодействие
лицом к лицу в виртуальном пространстве ограничено (за исключением различных
видео программ), представление самого себя начинается через текст. Каждый
пользователь сети имеет возможность выдавать себя за кого угодно: выбрать себе
любое имя, страну проживания, социальный статус, место работы, возраст и т.д.
В Интернете нет ограничений, характерных для реального мира.
– Анонимность. Особенность виртуального конструирования личности
изначально подразумевает то, что Интернет-пользователь при этом выступает
анонимом, скрываясь за экраном своего монитора. Однако такая анонимность
достаточно условна в виду того, что благодаря современным инновационным
технологиям вполне реально узнать с какого именно компьютера, какого пользователя был осуществлен доступ к серверу, написан тот или иной текст. Однако
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пользоваться такими программами могут только специально обученные люди.
Между тем, осознание того, что виртуальное общение в некоторой степени все же
анонимно, помогает коммуникантам раскрыться, рассказать о тех вещах, которые в
реальной жизни они не стали бы обсуждать ни с кем.
– Мультифрагментарность. Существование этого признака обеспечено
такой особенностью компьютерного пространства, как копирование. Фрагментарное копирование текста, переписывание его с сайта на сайт приводит к тому, что
в конечном итоге текст имеет не одного, а нескольких авторов. Это приводит к
появлению фольклорных элементов в процессе коммуникации, способствует
возникновению новых стилизованных фольклором речевых высказываний.
– Относительное равноправие. Большинство виртуальных ресурсов стирает социальное неравенство. Каждый пользователь имеет равные возможности для
выражения своих мыслей и чувств. Однако существуют сайты, для так называемых
«Gold пользователей», где за дополнительную плату можно быстрее скачать
нужный файл, установить себе привилегированные параметры и т.д. Проявление
социального неравенства также возможно на страницах социальных сетей, где
каждый может выложить свои фотографии из различных туристических поездок и
т.д. Поэтому говорить о полном равенстве в Интернете нельзя.
– Нивелирование пространственных границ. Географическое расположение участников Интернет-коммуникации не имеет значения. В считанные секунды
сообщение из одной точки земного шара может быть передано куда угодно.
Главное – доступ к виртуальной сети. Этот фактор позволяет найти единомышленников из других стран, объединяться в группы по интересам, совершенствовать свои
знания иностранных языков и т.д.
– Нивелирование временных границ. Виртуальное пространство дает
возможность растянуть, продлить диалог во времени. Диалог в Интернете всегда
фиксирован. Его можно перечитать и снова пережить ситуацию коммуникативного
акта, продолжить его, дописав еще несколько строк. Коммуникант не ограничен во
времени, он может ответить своему собеседнику, даже если тот в данный момент не
находится у своего компьютера. Зайдя в Интернет, он прочтет все адресованные
ему сообщения.
– Социальное, этническое, количественное разнообразие. В киберпространстве человек может общаться с людьми из разных слоёв общества, этнических
групп, в том числе и с теми, с кем ему не представляется возможности взаимодействовать в реальном мире. Он может иметь сколько угодно друзей, что, как правило,
превышает численность таковых в действительности.
Новая коммуникативная направленность вобрала в себя черты как письменной, так и устной речи:
Черты, сближающие с письменной
речью
1. Отсутствие прерванности в модели
1. Письменная фиксация высказывакоммуникации (участники взаимодейст- ний;
вуют в течение одного и того же момен2. Использование компьютера и клата времени);
виатуры для передачи сообщений;
2. Спонтанность высказываний;
3.Отсутствие звукового и зрительно3. Краткость и неполнота высказываний; го контакта.
4. Незаконченность сообщений, ориентированная на продолжение диалога;
5. Ориентация на диалогизированное
и монологизированное общение.
Черты, сближающие с устной речью
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Тяготение виртуальной речи к устной речевой традиции обусловило стремление к яркому выражению эмоций, имитации паравербальных компонентов традиционного диалога. Компенсация «эмоционального дефицита» была осуществлена за
счет введения в виртуальный дискурс суррогатных, частично типизированных
эмоциональных реакций, обозначенных с помощью знаков препинания и других
возможностей киберпространства. Перечислим наиболее распространенные из них:
1. К имитации невербальных компонентов в Интернет-коммуникации
относятся:
Смайлы (от англ. smile – улыбка) – устойчивые комбинации знаков препиная,
символизирующие человеческие эмоции. Благодаря смайлам пользователи виртуальной сети могут более четко выразить свои чувства, эмоции:
:-) – улыбка
:-( – грусть
:-0 – удивление
:- / - я замерз
:-)) – смех
;- ) – я тебе подмигиваю
Приведем примеры использования смайлов в переписке на одной из страниц
социальной сети «В контакте»:
«Игорь Никишин: Привет, встретимся ;)
Катюня: не исключено ;)
Игорь Никишин: :-0
Катюня: чему удивляешься?
Игорь Никишин: такому быстрому согласию.
Катюня: :-///////» [8].
Такой диалог является вполне типичным для современной виртуальной переписки, так как смайлы являются неотъемлемой частью Интернет-коммуникации,
своеобразной системой, безоговорочно принятой молодым поколением.
Неполноценность передачи человеческих эмоций в сети компенсируется
чрезмерным использованием восклицательных, вопросительных знаков. Так,
большое негодование можно выразить с помощью 5-10 восклицательных знаков.
Недоумение – вопросительными знаками и т.д.:
«И с чего это вдруг я должна тебе поверить??????????????????????» [8]
«Ты в своем уме???????????????????????????????????????????» [10]
«Я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» [10]
«Да ты задолбал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не пиши мне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» [9]
Выражение ироничного смеха в диалоге с друзьями может обозначаться
цифрой 555. Обусловлено это тем, что на тайском языке цифра 5 звучит как «ха».
Приведем пример диалога, развернувшегося на сайте «В контакте» [грамматические,
орфографические и синтаксические особенности соблюдены согласно цитируемому
источнику]:
«Анна: Привет!
Янчик счастливая: здоров!
Анна: уроки сделала?
Янчик счастливая: 55555
Анна: чего?
Янчик счастливая: того… :)
Анна: в смысле все на 5 сделала?
Янчик счастливая: в смысле хахаха
Анна: Тупишь? При чем тут хахаха?
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Янчик счастливая: тупишь ты, а я тайский язык знаю….
Анна: хватить гнать!!!!!!!!! Ты и english не знаешь, а тут тайский.
Янчик счастливая: да ладно. Не парься. Просто фишка сейчас модная так
писать. Это я на каком-то форуме прочитала. Теперь всех этим приколом парю.
Анна: 555555
Янчик счастливая: молодец. Приколистка» [10]
Сегмент русскоязычного Интернета активно пополняется аббревиацией иноязычного происхождения, наглядным образцом чего и является данный пример.
Исходя из диалога видно, что такие новшества понятны не всем и пока еще не
имеют глобального распространения.
2. К имитации паравербальных компонентов относятся:
Компенсация тембра и акцентирования части высказывания в виртуальном общении имитируется использованием клавиши «Caps lock», которая делает
все буквы в слове заглавными. Написание слова заглавными буквами в сети трактуется как повышение голоса:
«ЛЫСЫЙ, БЕЗРАБОТНЫЙ, ДО СИХ ПОР С МАМОЙ ЖИВУ» [7].
«Мне жаль тебя, ЖАЛКОЕ СУЩЕСТВО» [7].
«НИЧТО ТАК НЕ УКРАШАЕТ, как дружба с собственной головой» [7].
Акцентологическое выделение определенного слога в переписке осуществляется за счет расстановки знаков ударений ( ′ ) и написания ударной буквы в
качестве заглавной. Например:
«Грачи прилетели и Охренели!!!» [11].
«Да шучУ я, шучУ!» [6].
«Пока, увИдимся» [6].
«Что делать, когда не′рвничаешь?» [11].
«Досвидо′с!» [10].
Написание слова определенным шрифтом, цветом говорит о том, что автор
сообщения просит обратить внимание именно на эту часть высказывания. Обособленным может быть не только слово, но и предложение, текст:
«Что я делаю в 3 часа ночи?КОНЕЧНО СПЛЮ» [5].
«Не можешь начать разговор?! Просто скажи: «Задолбала зима!» «Задолбала зима!» объединяет людей!» [5].
«РАБОТАЙ – КАК БУДТО
тебе не надо денег,
ЛЮБИ – КАК БУДТО
тебе никогда не причиняли боль,
ТАНЦУЙ – КАК БУДТО
никто не смотрит,
ПОЙ – КАК БУДТО
никто не слышит,
ЖИВИ – КАК БУДТО
На земле рай» [5].
«ЛЮБИМАЯ ФРАЗА НАЧАЛЬСТВА: «НЕЗАМЕНИМЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ!» НО
КАК ТОЛЬКО ПОДХОДИТ ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ ИДТИ В ОТПУСК, ВСЁ БЛИН – ТЫ
ЕДИНСТВЕННЫЙ!» [11]
Имитация паравербальных и невербальных компонентов очень важна для
виртуального диалога. Она помогает собеседникам более открыто выразить свои
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чувства, настроение. Использование смайлов, к примеру, можно сравнить с молчанием в ситуации естественного общения. Нередко использование того или иного
смайла может выразить значительно большее количество чувств, чем слова.
Безусловно, коммуникативный акт в виртуальном пространстве значительно
обеднен по сравнению с ситуацией естественного общения. Однако, средства, имитирующие паравербальные и невербальные компоненты достаточно разнообразны.
Виртуальный дискурс отличается стремительным развитием. Поэтому можно смело
предположить, что в будущем таких средств будет гораздо больше.
Подведем некоторые итоги. В последнее время в Интернет-коммуникацию
вошли новые способы передачи невербальных и паравербальных компонентов,
которые являются частью нового функционального подстиля – «письменной разговорной речи». Этот подстиль объединил в себе черты устной и письменной речи,
имитируя и подражая традиционному речевому акту.
Процессам глобальной виртуализации подвержены все слои человеческого
общества. По мере распространения Интернета виртуальное пространство влияет
на социальную реальность, на человеческие взаимоотношения, информационное
развитие общества. Наиболее ярко это отражается на языковом уровне, один из
аспектов которого рассмотрен в данной статье.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена розгляду особливостей комунікативного акту в умовах
віртуального простору. Проаналізовані основні засоби передачі паравербальних
і невербальних компонентів в інтернеті в зіставленні з природним мовним комунікативним актом.
Ключові слова: комунікативний акт, віртуальний простір, інтернет-комунікація, паравербальні і невербальні засоби комунікації.
SUMMARY
The article is devoted to consideration of features of a communicative act in
conditions of virtual space. The main ways of transfer of paraverbal and nonverbal
components on the Internet in comparison to the natural speech communicative act are
analysed.
Keywords: communicative act, virtual space, internet-communication, paraverbal
and nonverbal means of communication.
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ПИСЬМЕННАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ КАК НОВЫЙ
ТИП ЯЗЫКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
А. М. Сапон
Реферат. Изучение неформального общения, в том числе и в сети Интернет,
относится к сфере исследования разговорной речи. Положение о том, что
разговорная речь реализуется в устной форме, в последние десятилетия не вполне
соответствует действительности. Неточность заключается в том, что сообщения, которыми пользователи обмениваются при коммуникации в Интернет,
обладают всеми особенностями устной речи – неподготовленностью, линейным
характером, ведущим как к экономии, так и к избыточности речевых средств. При
этом такой способ взаимодействия остается письменным. Для преодоления
данного противоречия был выработан термин письменная разговорная речь.
Ключевые слова: письменная разговорная речь, виртуальный мир, смешение
стилей, визуализация, экспрессивность.
Интернет – это особая коммуникативная среда реализации языка. Она принесла с собой новые способы общения, стереотипы речевого поведения и, что самое
главное – новые формы существования языка.
В последнее время функционирование русского языка в сети Интернет исследуется многими лингвистами. Изменение языковой личности происходит в совокупности с формированием виртуальной картины мира, которая является основной
для «жизни» в сети. Язык, как любой живой механизм начинает адаптироваться и
приспосабливаться к существующим условиям, в том числе, и отражать реальность
с ее специфическими особенностями в интернет-пространстве.
Все это существенно влияет на языковую ситуацию и требует серьезных
лингвистических исследований. Вполне возможно, что речь идет о формировании
нового стиля в русском языке – стиля интернет-общения, отличительными признаками которого являются письменное произношение, спонтанность и «линейность»
[1, с. 24]. Этот феномен, складываясь у нас на глазах, только начинает становиться
предметом изучения со стороны лингвистов.
«Положение о том, что разговорная речь реализуется в устной форме, в
последние десятилетия не вполне соответствует действительности. Неточность
заключается в том, что сообщения, которыми пользователи обмениваются при
коммуникации в Интернете, обладают всеми особенностями устной речи – неподготовленностью, линейным характером, ведущим как к экономии, так и к избыточности речевых средств, непосредственным характером речевого акта. При этом
такой способ взаимодействия остается письменным [1, с. 25].
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что письменная разговорная речь – это явление совершенно не изученное, в развивающемся виде существует только в Интернете.
Цель работы – охарактеризовать особенности языка интернет-общения и доказать справедливость суждений о зарождении нового стиля — письменная разговорная речь.
Обоснование этого термина содержится во многих публикациях, посвященных
интернету как лингвистическому феномену, где письменная разговорная речь определяется как своеобразное взаимодействие письменного литературного и устного
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разговорного языка. Хотя, по мнению ряда исследователей, данное явление следует
рассматривать более глобально – не как смешение стилей, а как "новый функциональный подстиль" [2]. Здесь можно говорить о таких учёных, как М. Б. Бергельсон,
Д. Р. Валиахметова, О. А. Леонтович, Л. Ю. Иванов, и многих других.
В определении соотношения разговорной речи и литературного языка в целом
существуют различные точки зрения, так в частности, Е. А. Земская, Ю. М. Скребнев и др. полагают, что разговорная речь противопоставлена кодифицированному
литературному языку, О. А. Лаптева рассматривает ее как разновидность литературного языка, Г. Г. Инфантова — как особый стиль.
Мы предлагаем проанализировать две составляющие нового термина – устную
и письменную речь. При сравнительном анализе можно выявить те особенности,
которые являются основными для каждого типа речи и одновременно проследить
их взаимодействие на страницах интернета.
Начнём с того, что устная речь – это любая звучащая речь. Она наделена
интонацией, которая создаётся мелодикой, интенсивностью, громкостью, длительностью, нарастанием или замедлением темпа, тембром и т.д. Устная речь первична
по отношению к письму, тогда как письменная речь создана именно для фиксации
устной, чтобы сохранить её в пространстве и времени.
Устной речи свойственны необратимость и поступательный характер развёртывания во времени, что зачастую приводит к упрощённым синтаксическим
конструкциям. Письменная речь руководствуется правилами книжного языка,
употребление которого строго нормировано и кодифицировано, в ней мы встречаем
причастные и деепричастные обороты, вставные конструкции и т.п.
Устная речь неподготовлена, формируется постепенно, обладает спонтанностью, содержит в себе много пауз. Письменная речь носит характер постоянства
и логичности.
Устная речь воспринимается по двум каналам – зрительному и слуховому
(эмоции и жесты зачастую несут в себе более 55% общей информации), тогда как
письменная речь ориентирована только на восприятие органами зрения.
Так, в интернет-сети мы наблюдаем феномен, когда письменная речь вбирает
в себя особенности устной:
- неподготовленность;
- необратимость;
- непринуждённый характер речевого акта и др.
Пользователи общаются друг с другом посредством письменных текстов,
которые создаются в условиях реального времени и подвержены влиянию разговорной речи.
Следует отметить, что «изменение языка – это конкретное нарушение тождества той или другой языковой системы, которое выражается в образовании на её
основе изофункционального элемента» [4, с. 96]. В нашем случае это наложение
одной системы на другую и, как следствие, – образование нового и вполне равнозначного стилистического элемента – письменной разговорной речи. Виртуальные
личности становятся творцами новых вербальных и невербальных средств высказывания и общения, творят не только само виртуальное пространство, но и язык
внутри его.
Развитием языка следует считать только те изменения, которые приобретают
общий характер. Мы предлагаем проследить развитие этого феномена на страницах
виртуального мира. Если обратиться непосредственно к текстам интернет-переписок
в чатах, социальных сетях, блогах и форумах, а также в службах обмена быстрыми
216

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

сообщениями, можно выделить внутри этих текстов многочисленные примеры
того, какие изменения несёт с собой письменная фиксация устной речи:
1. Стяжение гласных:
сегодня – сеня;
вообще — ваще;
тебя – тя;
когда — када;
теперь – терь [11].
2. Упрощение групп согласных:
приезжай – приежжай;
попозже – попожжа;
нравится – нравицца;
кажется – кажецца;
ругаться – ругацца [11].
3. Употребление заглавной буквы внутри слова с целью имитации повышения интонации
- ВсЁ, больше нЕт сил [11].
4. Неупорядоченное употребление знаков препинания:
- многоточия передают интонацию сомнения и неуверенности пишущего:
-GAL (00:19:26 3/11/2010)
печально...
-Tigra (00:21:53 3/11/2010) [12].
- употребление вопросительного и восклицательного знаков в большом
количестве или намеренное их игнорирование добавляет эмоциональности,
которая присуща разговорной речи:
-GAL (00:20:53 3/11/2010)
?????? что вы с ней сделали???
-GAL (00:20:59 3/11/2010)
кошке????
-GAL (00:26:39 3/11/2010)
а ты меня любишь))
-Tigra (00:26:49 3/11/2010)
обожаю!!!!!!!!!!!!!!
(00:26:56 3/11/2010)
-GAL (00:26:59 3/11/2010)
не верю!!!!!! [12].
5. Нетрадиционное деление текста на мелкие абзацы, большое количество
пробелов межу ними, что облегчает восприятие и имитирует логические паузы при
устной речи:
«Ничего удивительного……. О какой традиционной культуре на телевидении может идти речь, если этот инструмент используется как раз для пропаганды
потребления? Телереклама самый дорогой вид рекламы. Потому что самый
эффективный.
Телевидение сегодня — основной элемент в глобальной манипуляции.
Загипнотизированное население пребывает в полной и абсолютной уверенности,
что все хорошо. Более того, все хорошо потому, что вышел очередной сериал.
Среднее время просмотра телепрограмм на одного человека в нашей
стране превышает 4 часа в день, а в США уже превышает 5 часов. Фактически,
это означает, что у людей кроме работы (9+2 часа), телевизора (4-5 часов) и
времени на сон (8 часов) ничего не остается. В выходные опять телевизор и шоп217
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пинг того, что сказали по телевизору. Времени на семью, друзей и нормальную
жизнь просто нет. Сплошной гипноз. Матрица...
Это мрак и кошмар [13].
6. Сбивчивость, спонтанность, что нередко придаёт абсурдность всему высказыванию. В такой речи нет логики и последовательности.
Tigra (00:16:53 3/11/2010)
кто играет в убить билла
Кофе GAL (00:17:06 3/11/2010)
кто?
Tigra (00:17:13 3/11/2010)
ее
GAL (00:17:25 3/11/2010)
???????
GAL (00:17:33 3/11/2010)
ааааааа, ума турман
GAL (00:17:49 3/11/2010)
зачем?
Tigra (00:17:52 3/11/2010)
угу
Tigra (00:17:56 3/11/2010)
да склероз
GAL (00:18:04 3/11/2010)
у тебя да) [12].
- собственные ремарки беседующих, смайлы:


<оглядываюсь>
<рассматриваю>
<разворачиваюсь спиной> (используются на страницах чатов и форумов) [12].
Эти и многие другие примеры широко распространены в интернет-текстах и
содержат огромный фонд лексики, которая обновляется ежеминутно, с каждым
сообщением /фразой. И происходит это по многим причинам:
- экономия времени и сокращение слов до аббревиатур или просто вычленение морфем:
привет – прив;
спасибо – спс и т.д.;
- случайная механическая опечатка – пропуск заглавных букв и знаков препинания:
привет – ghbdtn, (ошибочное использование английской раскладки клавиатуры)
миша отвечай давай (скорость набора заставляет пренебречь заглавными
буквами и знаками препинания);
- намеренное желание внести в текст экспрессивность и эмоциональность:
о какмногабукаф;( распространённое восхищение подробностью изложенного)
зачОт (похвала, одобрение) и т.д..
Ни для кого не секрет, что воспринимать информацию с экрана монитора
гораздо сложнее, чем с бумажного носителя. В этой особенности, по нашему мнению, кроется необходимость сознания нового визуально-яркого и упрощённого
стиля языкового общения.
218

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Интернет – это информативно-коммуникативная среда с высоким тонусом
экспрессивности и диалогичности. На первый план выходят новые требования к
языку краткость, ясность, яркость, чёткость и обязательная составляющая – это
визуальный компонент, который в интернете представлен как смайлы и мемы. Мы
сталкиваемся с совершенно новым и постоянно развивающимся видом языкового
взаимодействия, который, как мы видим, является синтетическим образованием
устной и письменной речи.
РЕЗЮМЕ
Текст роботи спрямований на розгляд особливостей стилю інтернет-спілкування і виявлення специфічних чинників, що виправдовують появу унікальної
мови, яка існує тільки в інтернет-просторі. У зв'язку з цим особлива увага приділяється появі нового терміна — письмове розмовне мовлення. Наведені численні
приклади мови мережевого простору, які підтверджують справедливість існування
даного терміна. Робляться прикінцеві висновки за темою.
Ключові слова: письмове розмовне мовлення, віртуальний світ, змішування
стилів, візуалізація, експресивність.
SUMMARY
The main focus of the research is the analyses of the stylistical characteristics of the
internet communication and detection of specific factors confirming the occurrence of an
unique type of language existing only in the web. In this context the particular attention is
paid to the newly coined term – writing colloquial speech. The research opperates with
numerous examples of on-line communication confirming the existence of the
aforementioned term. The research presents final conclusions on the topic.
Key words: written colloquial speech, the virtual world, a mixture of styles,
visualization, expressiveness.
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І С Т О Р І Я
Надійшла до редакції 27.02.2012 р.
УДК 94:355.415.6:356.15 «1941/1944»
ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В РАДЯНСЬКИХ
ПАРТИЗАНСЬКИХ ЗАГОНАХ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
А. О. Данілова
Реферат. У дослідженні діяльності медичного персоналу в радянських
партизанських загонах багато «білих» плям. Питання, пов’язані із повсякденням,
за радянських часів не отримали належного вивчення, тому перед вітчизняними
істориками зараз постала ця проблема. Повсякденне життя медиків в партизанських загонах було тісно пов’язано з оточуючою бойовою дійсністю, умови
життя у ворожому тилу зумовлювали більшість повсякденних обов’язків медичних
кадрів. Лікування та догляд за хворими партизанами, надання допомоги мирному
населенню, виготовлення ліків та медичних приладів, читання лекцій та проведення
практичних конференцій для населення – це далеко не повний перелік повсякденних
обов’язків лікарів в партизанських з’єднаннях.
Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, партизанські з’єднання, медичний
персонал.
Минуло більше 65 років після закінчення Великої Вітчизняної війни та намагання висвітлити окремі питання тих років змушують дослідників знову і знову
аналізувати події, пов’язані із війною. Незважаючи на значну кількість наукових
робіт, багато питань ще потребують свого вивчення або переосмислення. Такий
стан викликаний тим, що у радянські часи історія повсякдення залишалася поза
увагою дослідників цієї війни, бо науковий інтерес вчених був направлений, перш
за все, на події, в центрі уваги яких були партія, полководці. Все вищезгадане
стосується й історії радянської медицини у період Великої Вітчизняної війни, тому,
на наш погляд, питання повсякденної лікарської та освітянської діяльності медичного персоналу в радянських партизанських загонах потребує наукового висвітлення. Актуальність теми роботи визначається тим суспільним інтересом, що зріс до
вивчення історії Великої Вітчизняної війни, з одного боку, і питань повсякденного
життя, з іншого. Увага до повсякденного життя у військових сприяє відродженню
національної культури, що дуже важливо для молодої української держави.
Важливу роль у повсякденній бойовій діяльності і побуті партизанських
загонів відігравало медичне обслуговування. Специфічні умови партизанської
війни – відсутність тилу, оточення ворожими силами, наявність великої кількості
поранених та хворих партизанів, необхідність постійно проводити медико-санітарні
операції – зумовили складність повсякденного життя медичних кадрів в партизанських формуваннях.
Протягом десятиліть у радянській історичній літературі висвітлювались здебільшого лише військові питання боротьби проти фашистських загарбників. Історики
не вивчали питання повсякденного побуту в військах, а тим більш в партизанських
формуваннях. Лише останнім часом серед вітчизняних науковців намітився інтерес
до такої історії повсякдення. Наукові монографії, які ставили на меті дослідження
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повсякденного побуту радянських партизанів, відсутні. Це питання не було предметом спеціального вивчення в радянській і вітчизняній історіографії. Поодинокі
питання, що стосуються поставленої нами проблеми, розглядаються в роботах
В. І. Кучера [1], Н. В. Старожилова [2] та колективних монографіях «Народная
война в тылу фашистских оккупантов на Украине: 1941 – 1944 гг..» [3] та «Партизанское движение: По опыту Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.:
Военно-исторический очерк» [4]. Питання медичного обслуговування в партизанських з’єднаннях відображене в роботах колишніх лікарів, що за часів Великої
Вітчизняної війни були членами партизанських загонів і з’єднань. Серед них
важливе місце посідають роботи Н. К. Маєвської [5], Т. К. Гнєдаша [6], М. О. Дудко
[7]. Наявні джерела носять переважно мемуарний характер і містять недостатню
кількість аналітичного матеріалу. Для написання даної статті були використані
неопубліковані архівні джерела, які представлені звітами медико-санітарних служб
партизанських з’єднань. Отже, в сучасній науковій літературі постала проблема
з’ясування характеру діяльності медичного персоналу в радянських партизанських
загонах під час Великої Вітчизняної війни.
Пропонована стаття присвячена розгляду повсякденної діяльності окремої
складової партизанського колективу – медичних працівників з’єднань. Мета даної
роботи полягає у комплексному аналізі повсякденної лікувальної та освітянської
діяльності медичного персоналу в радянських партизанських загонах на основі
аналізу джерел. Виходячи з мети дослідження перед нами постають завдання роботи:
виділити складові повсякденної діяльності лікарів, охарактеризувати допомогу
партизанських лікарів мирному населенню на окупованій території, виявити основні обов’язки медичних кадрів в радянських партизанських загонах.
Початковий період існування партизанського руху відзначився досить важкими умовами діяльності для медичних працівників загонів і з’єднань. Зважаючи на
те, що загони були ще недостатньо чисельними медичним сестрам, фельдшерам,
санінструкторам, а іноді й лікарям, доводилось не тільки лікувати поранених і
хворих, але й боротися рядовими бійцями. Багато хто з них брав участь у бойових
операціях із розгрому ворожих гарнізонів, підриву залізничних ешелонів і мостів, а
за необхідності надавав медичну допомогу безпосередньо в бойовій обстановці.
Лише після перетворення партизанських загонів на досить чисельне й боєздатне
формування медичних працівників позбавили цього обов’язку.
Із початком бойової діяльності партизанських загонів виникла гостра необхідність у забезпеченні медчастин медикаментами й перев'язними матеріалами. Перші
партизанські загони були слабко забезпечені медикаментами, бо в ході їхньої
організації основна увага приділялася забезпеченню загонів зброєю й боєприпасами.
Причина цього також полягає у відсутності в більшості загонів технічних засобів
зв’язку з тилом. Лікар партизанського з’єднання С. А. Ковпака Н. К. Маєвська у
вересні 1941 р. в своєму звіті про діяльність санітарної служби писала: «Медикаменти, що були у нас, були дуже убогі. Медсестра Бобіна, прибувши до загону,
принесла з собою бинти, ліки внутрішнього застосування. Я дістала неповний
хірургічний набір. З бази в Спадщанському лісі були вилучені медикаменти,
перев’язний матеріал. Це було все» [8, арк. 78]. Санчастина партизанського загону
М. М. Попудренко перші шість місяців (травень – жовтень 1942 р.) не мала ані
перев’язного матеріалу, ані хірургічних інструментів, ані медикаментів. Не було
також протиправцевої та протигангренової сироватки. Першу операцію – ампутацію верхньої кінцівки – лікарю довелося робити простою пилою без наркозу [9,
арк. 12].
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Зважаючи на досить складні умови медичні сестри та лікарі мусили проводити
самостійні пошуки медичного майна та перев’язного матеріалу. Лікарі та медсестри
поповнювали санчастини загонів медикаментами за рахунок аптек та лікарень на
окупованій території, що під час війни були закриті [10, арк. 29; 8, арк. 16, 19, 78], а
також під час бойових операцій. В такому випадку багато залежало від активності
лікаря. З травня 1943 р., коли був організований Медико-Санітарний Відділ Штабу
Партизанського Руху, надходження медичного майна прийняло організований
характер і це завдання вже не настільки гостро стояло перед медичним персоналом.
В умовах гострої нестачі медикаментів та перев’язного матеріалу партизанські
лікарі вимушені були постійно готувати та активно використовувати підручні
матеріали та досвід народної медицини. Лікарі неодноразово власноруч виготовляли хірургічні пилки, «протези» щелеп, медичні інструменти, апаратуру. Показовим
в цьому відношенні є виготовлення протезу щелепи лікарем партизанського
з’єднання під командуванням О. Ф. Федорова Т. К. Гнєдашем. Партизанські медики
широко використовували у своїй практиці лікарські рослини: мохи замість вати,
настій дубової кори й чорниці замість в'язких засобів. Наприклад, для лікування
корости партизанські лікарі власноруч виготовляли мазь, рецептів якої було чимало:
розтертий у порошкоподібну масу тол змішати із свинячим жиром або вершковим
маслом; змішати 50 % дьогтю з березової кори, 10 % сірки і 40 % жиру; купати
хворих в міцному розчині порошку з золи [11, арк. 62]. Для лікування різноманітних хвороб завідувачі партизанських аптек робили різноманітні відвари та настої.
Так, опіки лікувалися відваром дубової кори на горілці. Цингу лікували хвойними
настоями, настоєм шипшини, дубової кори, березовим соком, хлібним квасом.
Повсякденною турботою начальника аптеки партизанських з’єднань був облік та
збереження медичного майна під час переїздів. У партизанському з'єднанні під
командуванням С. А. Ковпака начальником аптеки був фельдшер О. Орлов. Він
готував ліки за рецептами лікарів, завжди мав у запасі розчини новокаїну, кухонної
солі й риванолу. Коли не було дистильованої води, для розчинення новокаїну
О. Орлов використовував кип'ячену воду [5, с. 54].
Медичні частини партизанських з’єднань на кожен місяць мали затверджені
начальником санітарної частини плани роботи, в яких були чітко визначені повсякденні обов’язки медичного персоналу загонів. Показовим є план роботи санітарної
частини з'єднання партизанських загонів Ровенської області під командуванням
І. Ф. Федорова на грудень 1943 р. Так, передбачалося щодня з 10 00 до 14 00
проводити амбулаторний прийом хворих і поранених; 6, 12, 18, 24, 30 грудня з
10 00 до 14 00 проводити консультації хворим і пораненим у санчастинах загонів;
щодня робити санітарний обхід табірних загонів і з'єднання й огляд харчових
продуктів [12, арк. 27].
Найбільше навантаження кожного дня лягало на молодший медичний персонал. Медичні сестри в партизанських загонах були гранично завантажені. Лікар
партизанського з’єднання під командуванням О. Ф. Федорова Т. К. Гнєдаш так
характеризує їх повсякденні зайняття: «Цілий день перев'язки, операції, догляд за
пораненими. А в довгі листопадові ночі при нерівному світлі сальних свіч треба
сушити мохи, сортувати його, складати в мішечки, стерилізувати в автоклаві» [6,
с. 134]. Складовою повсякденної роботи фельдшера Ямського партизанського
загону, Каліберди Т. І., одночасно з виконанням лікарських обов’язків, стала робота
головного кухаря в загоні, у найскладніших умовах він забезпечував загін харчуванням (випічка хліба й готування гарячої їжі) [13, арк. 48].
Важливою складовою повсякденної діяльності медичних працівників партизанських загонів стала допомога мирному населенню окупованої території, яке за
223

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

часів окупації не отримувало жодної медичної допомоги. В цих умовах за кваліфікованою медичною допомогою населення зверталося до лікарів партизанських
загонів і з’єднань. За медичною допомогою до партизанів часто зверталися люди, що
жили в радіусі двадцяти і більше кілометрів від партизанського з'єднання [7, с. 51].
На першому етапі партизанські лікарі влаштовували великі амбулаторні
прийоми, надавали медичну допомогу хворим в таборах. Так, С. А. Ковпак в своїх
споминах «Від Путивля до Карпат» зауважує, що селяни ходили до «нашої
санчастини, як до своєї колгоспної амбулаторії» [14, с. 78]. «Біля куреня санчастини
з’єднання завжди був народ, у черзі стояли жінки, діти. Лікар Маєвська нікому не
відмовляла в допомозі, в екстрених випадках відразу ж в курені на підводах робила
хірургічні операції», – пише Сидір Артемович [14, с. 78]. У звіті Українському
Штабові Партизанського Руху П. П. Вершигора писав: «На тисячах кілометрів
просування дивізії окупованими районами України, Польщі, Східної Прусії та
окремими чеськими колоніями сотні мирних жителів, позбавлені будь-якої медичної
допомоги, дізнавшись про розташування нашої дивізії, цілими обозами прибували з
дітьми, старими чоловіками, жінками і зверталися до санітарної частини дивізії та
полкових медичних пунктів» [5, с. 105]. За 1944 р. медичні працівники Першої
Української партизанської дивізії ім. С. А. Ковпака надали медичну допомогу 1825
жителям окупованих районів [2, с. 214].
Після зміцнення зв'язку партизанських з'єднань із радянським тилом та одержання ними потрібного медичного майна медичні працівники під час більш-менш
тривалих зупинок організовували виїзди для прийому амбулаторних хворих і
надання хірургічної допомоги мирному населенню безпосередньо в селах. Згодом
це стало повсякденним обов’язком партизанських медиків. Хірург М. М. Тарасов
згадує, як на Ровенщині на партизанський медичний пункт прийшли селяни з
проханням надати допомогу їхнім пораненим родичам. Лікар з інструментами й
потрібною охороною виїхав до села для проведення хірургічних операцій, які
тривали майже дві доби [15, арк. 5]. Окрім власно хірургічної допомоги лікарі
чимало уваги приділяли післяопераційному догляду за хворими, нерідко спеціально
з цією метою виїжджаючи до селищ.
Лікарем з'єднання І. Ф. Федорова М. М. Міхно була надана лікарська амбулаторна допомога 3602 чоловікам з місцевого населення. Масові прийоми хворих з
місцевого населення влаштовував хірург О. М. Федоров в с. Красная Слобода
Суземського району, на хут. Челюскін, в населених пунктах Неруса, Нововасильєвськ Хільчанського району, с. Карпиничі, Мерлінські хутори та ін. [7, с. 51].
Хірурги Д. Ф. Скрипниченко та інші із з'єднання С. А. Ковпака влаштовували
медичні прийоми в селах Воргол і Нова Слобода Путивльського району, в селах
Дубовичі, Хвощовка Севського району, а також в селах Стара Гута, Большая
Березка, Сабичин, Ляховичі [7, с. 52].
З часом партизанські лікарі почали надавати медичну допомогу мирному
населенню регулярно. У великих населених пунктах було організовано амбулаторний прийом хворих у визначені дні. Так, наприклад, в 1943 р. рішенням підпільного
обкому по партизанському з'єднанню під командуванням О. Ф. Федорова було
видано наказ про відкриття трьох амбулаторних пунктів у селах Березичах, Лобні
(Волинська область), Кухітській Волі (Ровенська область). Партизанські медики
з’єднання двічі на тиждень приймали хворих на цих амбулаторних пунктах,
виїжджаючи за 25–30 км від свого табору [6, с. 109]. Дні прийомів, щоправда,
регулярно міняли з обережності, щоб не потрапити до пастки різних банд. Медики
цього з’єднання надали кваліфіковану медичну допомогу 2500 місцевим жителям
[1, с. 129]. Фельдшер партизанського загону ім. Хрущева Лещенко в 1944 р. надавав
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у ряді селищ стоматологічну допомогу. Також лікарями цього загону здійснювалася
терапевтична допомога в с. Гута-Полонецька, Лопатин та в інших селах Волинської
й Львівської областей [16, арк. 82]. Згідно вищевказаного плану роботи санітарної
частини з'єднання партизанських загонів Ровенської області під командуванням
І. Ф. Федорова на грудень 1943 р. передбачався виїзд лікарів до селищ 4, 7, 8, 9, 11,
14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 грудня [12, арк. 27], тобто допомога мирному
населенню стала повсякденною справою партизанських медиків. Таким чином,
медична допомога населенню мала насамперед амбулаторний характер, а тяжкопоранених або хворих, які потребували оперативного втручання, направляли до
госпіталю з'єднання.
Загалом такі похідні амбулаторії було створено в з'єднаннях під командуванням О. Ф. Федорова, С. А. Ковпака, О. М. Сабурова, М. І. Наумова, С. Ф. Маликова,
В. А. Андрєєва, Я. І. Мельника, І. І. Шитова, Ю. О. Збанацького та ін. Про розмір
медичної допомоги місцевому населенню можна судити по неповним даним санітарного відділу УШПР. Тільки дві третини партизанських формувань України
зробили лікувально-амбулаторну й хірургічну допомогу 112 500 хворим місцевим
жителям окупованих ворогом районів. При цьому лікарями партизанських формувань було зроблено 1860 хірургічних операцій і 110 640 амбулаторних прийомів [4,
с. 369]. Отже, медична допомога населенню стала одним з повсякденних обов’язків
медичного персоналу в партизанських загонах під час війни.
Нагальну потребу партизанські загони і з’єднання відчували в кваліфікованих
медичних кадрах. Оскільки більшість лікарів знаходилися у великих загонах, дрібні
партизанські формування абсолютно не були забезпечені кваліфікованою медичною допомогою. Виходом із положення, що склалося, була підготовка молодшого й
удосконалювання кваліфікації середнього медперсоналу безпосередньо в партизанських загонах. Досвідчені лікарі й начальники медичних санітарних служб
формувань приступили до підготовки й перепідготовки кадрів медичних робітників. Із цією метою використовувалися перевірені форми підвищення кваліфікації,
головним чином лекції, доповіді, практичні конференції.
Перш за все особливу увагу досвідчені лікарі приділяли підготовці медичних
сестер та санітарів. Перші курси для підготовки медичних сестер за скороченою
програмою було організовано в партизанському з'єднанні під командуванням
С. А. Ковпака. Вони розпочали роботу в лютому 1942 р. [5, с. 115]. Незважаючи на
маршові умови, заняття на курсах проводили регулярно, переважно на стоянках у
лісі. Вивчали такі питання: короткі відомості з анатомії та фізіології людини;
асептика й антисептика; перев'язування поранених на полі бою, накладання джгута,
шин; винесення поранених з поля бою; само- і взаємодопомога; догляд за пораненими під час рейду і в партизанському госпіталі; запобіжні заходи і перша допомога
при відмороженнях; запобігання виникненню корости і лікування хворих на
коросту; запобіжні заходи при епідемічних захворюваннях; елементарні відомості
про бойові отруйні речовини, вивчення способів користування протигазами і
подання першої допомоги при ураженні отруйними речовинами [5, с. 115].
Навчальних посібників не було. Заняття супроводжувалися показом способів
перев'язування поранених на самих слухачах або на поранених у партизанському
госпіталі. Теоретичні й практичні заняття на курсах було розраховано на три тижні.
Лікарі й фельдшери систематично проводили заняття в підрозділах із санітарками з
питань догляду за пораненими [5, с. 116]. Наприкінці 1942 р., коли в з'єднання
С. А. Ковпака прибули лікарі М. П. Улановський, І. М. Савченко, М. О. Скоблов,
аналогічні курси були організовані в усіх батальйонах. Програма і методи викла225
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дання залишилися попередніми, а викладачі курсів мали вже деякі підручники з
воєнно-польової хірургії [5, с. 116].
У зв'язку з недостатньою кваліфікацією санітарок лікарі медичної служби
з'єднання І. Ф. Федорова також склали програму та організували курси і випустили
28 медичних сестер [7, с. 60]. В партизанському загоні Ніколайчика санітарна служба
на курсах підготувала 12 санінструкторів [8, арк. 118]. Лікар-хірург А. Л. Стуккей з
партизанського з'єднання під командуванням В. А. Бегми організував п’ять курсів,
після яких було випущено 13 сестер, 42 санінструктори, підготовлена операційна
сестра [8, арк. 20]. У партизанському з'єднанні під командуванням О. Ф. Федорова
для підготовки медичних сестер було організовано стаціонарні курси за 72-годинною програмою Народного комісаріату охорони здоров'я СРСР. Викладали на них
всі лікарі з'єднання.
Повсякденною турботою лікаря партизанського з’єднання під командуванням
С. А. Ковпака Н. К. Маєвської стало проведення занять з медичним персоналом та
читання лекцій рядовим бійцям. Так, за 1944 р. вона провела 80 занять з лікарями та
фельдшерами, прочитала 30 лекцій про боротьбу з інфекційними захворюваннями
[8, арк. 98]. Головний лікар медично-санітарної частини з’єднання Салая В. М. Покровська у травні 1943 р. провела сім занять із фельдшерами й сестрами з метою
підвищення їхньої кваліфікації. За пропозицією командування вона організувала
двохмісячну школу санітарних дружинниць. Одночасно з теоретичною підготовкою
в цьому з’єднанні проводили щодня чергування при санітарній частини, тому до
1 серпня 13 дівчат, що закінчили «Лісову школу», одержали звання санітарних
дружинниць [17, арк. 12].
Санітарною частиною з’єднання партизанських загонів Ровенської області
І. Ф. Федорова лише за півроку, з 1 листопада 1943 р. по 1 травня 1944 р. було
прочитано 353 санітарних лекцій, здійснено випуск дев’яти санітарних курсів, які
прослухали 93 чоловіка, було підготовлено одинадцять санінструкторів та сім медсестер [12, арк. 14]. Загалом у з'єднанні під командуванням О. Ф. Федорова було
підготовлено 72 медичні сестри, С. А. Ковпака — 40, І. Є. Скубка — 7, В. А. Бегми —
4 медичні сестри і 10 санінструкторів, І. І. Шитова — 5 медичних сестер і 16
санінструкторів [5, с. 116]. Наведені дані свідчать про те, що освітянська робота
партизанських лікарів стала невід’ємною частиною їхньої повсякденної діяльності.
З метою набуття практичних навичок слухачі курсів чергували у відділеннях
госпіталю біля хворих і поранених, крім того, для них систематично влаштовували
практичні конференції з питань догляду за пораненими і хворими [5, с. 118]. Так,
наприклад, у з'єднанні під командуванням О. Ф. Федорова з ініціативи лікарів
Т. К. Гнєдаша й М. В. Кривцова відбулося десять практичних конференцій лікарів,
фельдшерів і санітарів з'єднання. Були підготовлені й заслухані доповіді про
небезпечні ускладнення при вогнепальних пораненнях м'яких тканин, про основні
принципи лікування вогнепальних ран, про застосування мохів при лікуванні гнійних
ран і ін. Лекції супроводжувалися демонстрацією відповідних поранених і хворих.
Начальник медсанслужби з'єднання під командуванням В. А. Бегми А. Л. Стуккей провів у тилу три практичні конференції [8, арк. 21]. Ці заходи зіграли велику
роль у підвищенні кваліфікації медичних робітників, тому що більшість із них з
1941 р. перебували в тилу ворога й не мали можливості користуватися медичною
літературою [3, с. 143]. Командир партизанського з’єднання О. Ф. Федоров високо
оцінював значення цих конференцій: «Дуже корисні були такі конференції для
лікарів-партизанів, що перебували у ворожому тилу по два роки. Адже волеюневолею, а люди відірвалися від науки, не знали й про багато новітніх досягнень
практичної медицини» [18].
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Підсумовуючи все вищевикладене можна навести слова лікаря партизанського з’єднання піл командуванням О. Ф. Федорова, який дав влучну характеристику
повсякденної діяльності медичного персоналу в партизанських загонах: «Операції,
перев'язки, обхід хворих, лекції на курсах сестер, науково-профілактичні конференції. Такі будні медичної служби в партизанському з'єднанні» [6, с. 71].
Лікарі партизанських загонів не лише ділилися досвідом із молодшими
медичними кадрами, а й підвищували рівень власних знань, займалися не лише
практичною, а й науковою діяльністю. У вільний час багато з лікарів працювали
над науковими дослідженнями. Для таких лікарів-партизанів УШПР розробив теми
наукових досліджень. Ось деякі з них: «Само- і взаємодопомога», «Винесення
поранених з бойової зони», «Транспортування поранених під час рейду загону»,
«Первинна обробка ран», «Лікування вогнепальних поранень органів живота» та ін.
[5, с. 119]. Лікар М. М. Тарасов, головний хірург з'єднання під командуванням
М. І. Наумова, у вільний час збирав матеріали про лікування вогнестрільних
переломів стегна, щоб написати кандидатську дисертацію [7, с. 50].
Таким чином, залишаючись на окупованій території, медичні працівники вели
боротьбу з ворогом, продовжуючи виконувати свій професійний обов´язок,
надаючи допомогу пораненим партизанам і рятуючи життя місцевих жителів.
Повсякденне життя медичного персоналу партизанських загонів і з’єднань було
тісно пов’язано з бойовою діяльністю всього з’єднання. Повсякденна діяльність
партизанських медиків була досить різноманітною. Першочерговим повсякденним
обов’язком медичних сестер, санітарів, фельдшерів та лікарів було лікування та
догляд за пораненими та хворими партизанами, задля чого вони неодноразово
власноруч виготовляли ліки та медичні прилади. З перетворенням партизанських
загонів на великі бойові одиниці змінювалися й повсякденні завдання медичних
кадрів з’єднань. Поступово медики частково позбавилися необхідності власноруч
забезпечувати загони ліками та перев’язним матеріалом, натомість вони почали
регулярно надавати необхідну кваліфіковану допомогу народу на окупованій
території. Нагальним постійним заняттям лікарів на окупованій ворогом території
стала підготовка молодшого та підвищення кваліфікації середнього медичного
персоналу. З цією метою лікарі в партизанських загонах влаштували курси,
проводили практичні конференції, читали лекції та доповіді. Дана тема потребує
подальшої розробки, передовсім у напрямі з’ясування умов повсякденного життя
медичного персоналу та висвітлення санітарно-гігієнічних та санітарно-профілактичних дій медиків партизанських загонів і з’єднань.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению повседневной лечебной и образовательной
деятельности медицинского персонала в советских партизанских отрядах. Выделяются и характеризуются повседневные занятия медицинских кадров партизанских
соединений в лагерях. Представлено значение помощи партизанских врачей мирному
населению оккупированных территорий. Освещаются цели и характер образовательной деятельности врачей в партизанских соединениях.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизанские соединения,
медицинский персонал.
SUMMARY
The article is devoted to the daily medical and educational activity of the medical
personnel in the Soviet partisan formations. Daily employments of medical staff of
partisan formations in camps are allocated and characterised. Value of the help of partisan
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doctors to the peace population of occupied territories is presented. The purposes and
character of educational activity of doctors in partisan formations are specially
underlined.
Key words: The Great Patriotic War, partisan formations, medical personnel.
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НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В УМОВАХ
КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ ТА ЗМІН АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
В УКРАЇНІ (кінець 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.)
В. І. Шабельніков
Реферат. Досвід національних меншин України в сфері сільського господарства дає підстави виділити два основні періоди. На початковому етапі (19251928 рр.) створення адміністративно-територіальних одиниць для національних
меншин було історично прогресивним кроком з боку радянської влади, який сприяв
підвищенню політичної активності національних меншин, задоволенню їхніх
потреб у сфері економічного життя, особливо сільського господарства. Однак
наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. спостерігається насадження з боку адміністративних органів жорсткої моделі впровадження колективізації, хлібозаготівель, що відбувалося у середовищі етнічних спільнот. Дезорганізуючу роль для
національних меншин мали адміністративно-територіальні реформи 1930 і 1932 рр.,
які проводилися без урахування політики коренізаціі і національного районування.
Ключові слова: національні меншини, колективізація, адміністративна реформа, хлібозаготівля, колгоспи, голодомор, репресії.
Національні меншини українського села в умовах колективізації та адміністративних реформ наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. – це не тільки історична
минувшина, а ще й незагоєна рана всенародної пам’яті і скорботи. Її вивчення
сприятиме глибокому та об’єктивному вивченню основних соціально-економічних
та політичних обставин колективізації і адміністративно-територіальних реформ
серед національних меншин, з’ясуванню їх наслідків. А досліджувати є що, оскільки
історики зробили лише перші кроки в комплексному вивченню долі національних
меншин у зазначений період. Цей пошук триває, а знахідки свідчать про те, що
архіви зберігають ще багато нового.
Деякі аспекти господарської діяльності національних меншин України в 2030-х рр. ХХ ст. розглядаються в дисертаціях І. М. Балуби [1], Л. Д. Наседкіної [7],
О. В. Козерода [6], наукових працях М. І. Панчука [9], Л. П. Польового [10],
Б. В. Чирко [19], Л. Д. Якубової [21] та ін. Проте малодослідженими залишаються
питання сільського господарства в національних селах, пов’язаних із колективізацію і адміністративними реформами, методами партійного керівництва та їхніми
наслідками. Ці обставини і зумовили мету даної статті.
Спираючись на архівні та інші матеріали, у пропонованій статті намагаємось
відобразити «національний» аспект проблеми колективізації, адміністративних перетворень, голодомору, репресій тощо, показати те, що відбувалося в українських,
німецьких, грецьких, єврейських та інших селах національних меншин в умовах
здійснення в Україні сталінської економічної політики.
Безперечно, що колективізація мала відверто катастрофічні наслідки для
сільського господарства республіки. Оскільки Україна була багатонаціональною
республікою, обов’язок істориків продовжити дослідження сільськогосподарчих
аспектів діяльності національних меншин в один із найтрагічніших періодів їхнього
життя.
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За переписом 1926 р. в Україні мешкало 6 млн. неукраїнців, тобто п’яту
частину населення становили національні меншини. З 6-ти мільйонів представників
національних меншин, що мешкали в Україні, росіяни становили – 2,6 млн., євреї –
1,5, поляки – 0,4, німці – 0,3 млн. чоловік, а решта – сто і менше ста тисяч [11, арк. 47].
Більшість національних меншин, особливо Півдня України, була суто селянською. В їх господарській діяльності існували відмінності. Щодо розмірів землекористування: від 30 і більше десятин на одне господарство у німців, греків, чехів,
болгар, що майже вдвічі вище середньої норми для українського населення, до 2-3
десятин у молдован і поляків. Німці, чехи й болгари відрізнялися культурою
ведення господарства з орієнтацією на інтенсивні галузі, греки – на екстенсивні.
Введення непу й врегулювання земельних питань призвели до значного покращення матеріального стану національних меншин. Так, вже у 1925 році земельні
органи констатували ведення у 25% чеських сіл зразкового сільськогосподарського
виробництва [20, с. 203].
Зупинимося на загальному огляді деяких національних меншин, їх господарській діяльності та наслідках національної політики влади.
Швидкому відродженню німецьких сіл у 1920-х рр. сприяло повернення їм
частини конфіскованих земель, а також утворення національних сільрад і районів.
Саме з німецьких колоній розпочалося виділення національних районів. З 1925 по
1927 рік чисельність німецьких національних районів збільшилася з 4 до 7, а сільрад – з 98 до 237 [18, арк. 2-7]. Ці форми національного будівництва виправдали
себе на практиці. Німецькі села відрізнялися сталістю економічного розвитку,
завжди були благоустроєні і служили прикладом для інших національних меншин.
Проте в 1929 р. розпочалась руйнація національних форм життя, а точніше
викорінювання соціально-економічних підвалин етнічної самобутності німців та
інших національних меншин. Лише з жовтня 1928 по травень 1929 року кількість
саме німецьких колгоспів в Україні подвоїлась, а господарств у них – потроїлась
[12, арк. 1-2]. Темпи їхньої колективізації, тобто усуспільнення основних засобів
виробництва, перевищували загальноукраїнські показники. Деякі німецькі національні райони завершили колективізацію протягом 1931 р., в той час як в більшості
районів України вона лише набирала своєї руйнівної сили. Було утворено 629
колгоспів – «Прогрес», «Ландман», «Гофнунг», «Культурна революція» тощо [12,
арк. 209].
Колективізація знищила соціально-економічні основи самобутнього існування
майже всіх національних меншин України, позбавила їх членів права власності,
спотворила спосіб життя.
Зупинимося на характері здійснення політики «колективізації» сільського
господарства. Досить показовими щодо темпів та методів проведення колективізації на Україні, а також їх наслідків, щодо селянства, були події, що мали місце в
Шепетівській окрузі, де існували національні польські райони і сільські ради.
Визначимо, що з 1927 по 1929 р. ступінь усуспільненої землі в окрузі становила:
1,7 %; 3,2 %; 9,0 %. З 1 листопада по 10 грудня 1930 р. розміри усуспільненої землі
зросли з 12,8 % до 24 %, а за наступні півтора місяці – з 46,5 % до 80,5 %. В записці,
що була адресована Генеральному секретареві ЦК КП(б)У С.В. Косіору у квітні
1930 р. голова Шепетівської окружної контрольної комісії відзначав: «До січня ріст
колективів йшов більш-менш нормально, неймовірний стрибок росту колгоспів
припадає на січень та першу половину лютого 1930 р. Бурхливий ріст колективізації йшов стихійно, без достатньої підготовки бідняцько-батрацького активу...
замість якісної перевірки та укріплення організованих колективів почалася «гра в
колективізацію», погоня за дутими кількісними показниками...» [14, арк. 108 звор.].
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Хвиля колективізації та хлібозаготівель прокотилася по українських, російських, німецьких, польських, інших селах. Для ілюстрації того, як проводились
хлібозаготівельні кампанії в місцях компактного проживання національних меншин
наведемо витяги з листа, якого відправлено з Новокраснівської німецької національної сільської ради. Відзначимо, що автором листа була мешканка села
Калинівка Люксембурзького німецького національного району О. Ф. Велемт, – член
Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету. В листі, що був адресований
до приймальної ВУЦВК (лютий 1932 р.), відмічалося: «Повідомляю, що план
хлібозаготівки в Новокрасновській сільраді виконаний на 93,2 %, всі продукти, весь
фураж, всі фонди, що тільки називається зерном вивезли геть... Для коней ми маємо
силос, але для людей, я не можу собі уявити, де взяти хліба... Душили селян по
горлу. Побили їм морди, посадили їх у холодне приміщення. Такими методами
вони... мучили людей [13, арк. 371–372].
Репресивні методи вилучення у селян хліба супроводжувалися заходами
економічного тиску. Села, яким не вдалося виконати план по хлібозаготівлі,
обкладалися різними штрафами і заносилися на так звану «чорну дошку», що на
ділі означало їх економічну блокаду [15, арк. 305].
Рознарядки на хлібозаготівлі були настільки великими, що нерідко, набагато
перевищували кількість зібраного селянами хліба. На нереальність планів по
заготівлі хліба звернули, зокрема, увагу делегати пленуму виконкому К. Лібкнехтівського німецького національного району (серпень 1931 р.) на Одещині. Так,
голова артілі «Пролетарій Ватерлоо» заявив: «Вся пшениця, крім засів матеріалу,
вивезена під хлібозаготівлю до одного фунту, все ж план далеко не виконаний, і
немає ніякої можливості виконати, так як цифри його перевищують фактичний
врожай» [16, арк. 17]. В тих умовах «реалізація» планів хлібозаготівель значила для
селян тільки одне – неминучий голод.
Внаслідок суцільної колективізації, політики розкуркулення, хлібозаготівель
та масових депортацій перестали існувати самобутні німецькі села на півдні України.
Серед національних меншин УСРР значну частину складало болгарське населення, яке компактно проживало на території Мелітопольського, Одеського та
Першотравневого округів.
За соціальним складом болгари належали переважно до селянського населення.
Їх міське населення становило лише 2,6 % від загальної кількості. Проаналізувавши
забезпеченість болгар землею, сільськогосподарським інвентарем та машинами
можна зробити висновок, що 53 % болгарських селян були незалежними, рентабельними товаровиробниками.
Болгари, на відміну від німців та деяких інших національних меншин, не
підтримали колективізацію. Тому влада покладала надії на залучення болгар до
колгоспного будівництва шляхом створення національних районів і сільрад,
чисельність яких постійно зростала. Тільки з 1925 по 1930 рр. кількість болгарських
сільрад збільшилася з 33 до 45. В той же час радянська влада з причин побоювання
зростання національної свідомості болгар, почала проводити політику відчуження
національних кадрів від участі в органах влади. Вона значно активізувалася від
початку колективізації, яка викликала напругу серед болгарського населення.
Дійшло до того, що в Ольшанському (болгарському) районі було висунуто гасло
ліквідації національного району [20, с. 221, 223]. Доведене до відчаю селянство
таким чином сподівалося позбавитися від так званих висуванців на керівні посади з
числа комуністів, 25-тисячників, які в більшості були не болгарами.
Колективізація сільського господарства викликала наростання соціальної
напруженості і поширення міжнаціональних суперечок в грецьких селах, а адмі231
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ністративно-територіальна реформа 1930 р., перехід на двоступеневу систему
управління ще більше дезорганізували діяльність національних рад.
На 11-й Всеукраїнській нараді по роботі серед національних меншин (27–30
листопада 1930 р.) зазначалася впевненість в тому, що грецьке селянство остаточно
позбудеться ярма експлуатації шляхом ліквідації куркульства на базі суцільної
колективізації, що виділення національних сільрад та районів приведе до залучення
в радянське і соціалістичне будівництво широких верств населення національних
меншин [2, с. 48].
Проте, матеріали діяльності грецьких районів і сільрад 1930 – початку 1931 рр.
відображають поглиблення кризи в їх роботі, занепад національних досягнень
минулих років. Ігнорування відповідальними працівниками, які знали специфіку
життя грецького селянства, розрив між проголошуваними гаслами і практикою,
постійні суперечки із сусідніми українськими селами з приводу відібрання ними
грецьких земель за часів громадянської війни, конфлікти з росіянами були причиною поширення соціальної напруженості на селі і міжнаціональних конфліктів, які
на початку 1930-х рр. охопили досить значні соціальні верстви грецького села.
Ситуація ускладнювалася кадровими переміщеннями, які призвели до розмивання низового апарату, який раніше підбирався відповідно до політики українізації.
В травні 1931 р. греки в складі керівних органів грецьких районів становили близько 30 %, селищних рад – 40 %. На чолі громадських організації і колгоспів їх майже
не було [8, с. 69-70].
Подальші зміни адміністративної системи країни і перехід на обласну систему
управління безпосередньо позначилися на кількості грецьких національних районів.
У 1932 р. ЦВК України прийняв постанову про утворення в УСРР Донецької
області. Цією постановою Сартанський і Мангушський райони були розформовані
й приєднані до Маріупольської міськради, а їх виконкоми ліквідовані [4, арк. 1–2].
У республіці лишився фактично один грецький національний район (ВеликоЯнисольський), який в умовах проведення суцільної колективізації, боротьби з
«націоналістами», голодомору 1932–1933 рр. все більше втрачав ознаки національної адміністративно-територіальної одиниці. Він уже не являв собою єдиного
життєздатного організму і був неспроможний захищати національні інтереси грецького народу. Грецьке населення поступово втрачало свої колишні позиції і права.
Неоднозначно складалася ситуація в середовищі єврейського населення, яке
також необминув процес колективізації. З розвитком державної промисловості й
торгівлі в містах і містечках, де мешкало єврейське населення, зростав надлишок
робочої сили. Тому було вирішено розпочати планове переведення безробітного
єврейського населення на землеробство.
У 1927 р. ЦВК СРСР прийняв постанову про переселення до Криму та землеустрій 3000 господарств євреїв [5]. З метою надання їм більшої самостійності в
господарській діяльності і громадському житті на початок 1928 р. в республіці було
створено понад 1000 єврейських сільських, селищних та міських рад, які входили
до складу 26 районів. Для єврейського населення в цих районах був створений
переселенський фонд і відведено землі. З метою підвищення культури землеробства
у 1929 році в Одеському окрузі була відкрита єврейська агронацшкола, практикувалися обласні зльоти передовиків-колгоспників євреїв, які достроково виконували
плани хлібозаготівель і весняної сівби [20, с. 219–220].
Однак з початку 1930-х рр. у зв’язку з наростанням примусового характеру
колективізації, наступом на права національних меншин починається руйнація
єврейських та інших національних районів і місцевого самоврядування, спостерігається відтік з колгоспів євреїв, які основною масою не сприймали колективізацію,
тому що вона не давала можливості розвивати їхню господарську ініціативу.
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На початку 1930-х рр. державна політика щодо національних меншин взагалі
почала різко змінюватися. Посилилися відхилення від проголошення радянською
владою національної політики. Обережність і тактовність у підходах до національних
проблем замінили на недовірливість, підозрілість у міжнаціональних відносинах,
командно-адміністративними методами керівництва.
Ситуація в національному питанні ускладнювалася голодом 1932-1933 рр.
Архівні джерела дають змогу констатувати факт голоду в національних районах
УСРР. Голод охопив найбільші хліборобські райони півдня України, де проживала
переважна більшість національних меншин.
Матеріали архівів, опубліковані документи, спогади очевидців малюють перед
нами жахливі прояви голоду, нелюдські страждання людей, спустошені українські,
російські, німецькі, польські, єврейські села, канібалізм.
Наведемо один з листів, що був адресований німецькій республіканській газеті «Дас нойе Дорф». Доведений до відчаю і збожеволівший від трагедії, що з ним
сталася, селянин, німець за національністю, писав: «Я, Йоган Завадський, протестую
проти брехні, що пише «Німецька Центральна Газета». Не вірно, що у нас мається
надлишок чого їсти. В СРСР найбільший у світі голод та злидні. В нашому селі
раніше було 103 родини, а зараз залишилось тільки 18. Я сам задушив та з’їв свою
трьохрічну доньку. Після цього у мене нема більше бажання жити. Все це приніс з
собою радянський лад – за це ми можемо йому дякувати. Раніше я служив у
відомого куркуля з нашого села Карла Брандта і отримував харчі кращі ніж мають
інженери, до того ж гроші, квартиру, одяг. Зараз же приходиться подихати з голоду...» [17, арк. 39].
Такі ж жахливі факти відзначаються майже в деяких документах партійних
органів Дніпропетровської області. Так, у зведенні інформаційного сектора ЦК
КП(б)У від 1 квітня 1933 р. відзначається: «В Сталиндорфском еврейском национальном районе положение колхозников отчаянное, люди перестали просить
помощь, лежат в холодных, нетопленных домах и ждут смерти... [3, с.477–482].
Серед уражених голодом районів Дніпропетровщини були також: німецькі –
Люксембурзький, Високопільський, Софіївський, Молочанський, російський – Кам’янський, єврейський – Ново-Златопільський, болгарський – Коларівський [3, с. 528].
Керівництво та органи самоврядування національних районів і сільрад були
неспроможні захистити своїх односельчан і щось змінити на краще. Вони фактично
перетворилися на слухняне знаряддя діючої влади. З 1935 р. почалася ліквідація національних районів, а їх сільради стали приєднувати до звичайних районів республіки.
Наведені нами факти лише незначна частина того, що відбулося на територіях
компактного проживання національних меншин. Вони свідчать, по-перше, про те,
що розвиток національних процесів і сільських господарств в Україні відбувався
суперечливо. Якщо друга половина 1920-х рр. характеризувалася в основному
позитивним досвідом, то з початку 1930-х рр. все набуте почало згортатися.
По-друге, голодомор 1932–1933 рр. був наслідком колективізації, хлібозаготівель та інших проявів економічної політики влади. Постраждали від них як
українці, так і інші національні групи, що мешкали на території УСРР.
По-третє, історична доля національних адміністративно-територіальних одиниць була остаточно вирішена в період колективізації, коли почався наступ на
самоврядування національних меншин.
По-четверте, дезорганізуючу роль щодо існування національних адміністративно-територіальних одиниць відіграли також протиріччя в національній політиці
влади, які були пов’язані з кадровими рішеннями і змінами в керівних органах
національних районів і сільрад.
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РЕЗЮМЕ
Исследована история национальных меньшинств Украины в условиях коллективизации и административных реформ в конце 1920 – начале 1930-х гг., проанализованы характерные особенности общенациональной политики советской власти
в данный период.
Ключевые слова: национальные меньшинства, коллективизация, административная реформа, хлебозаготовка, колхозы, голодомор, репрессии.
SUMMARY
History of Ukrainian national minorities in conditions of collectivization and
administrative reforms in the end of the 1920-s – at the beginning of the 1930-s has been
investigated. Characteristic peculiarities of common national policy of the Soviet power
have been analyzed at the mentioned period of time.
Key words: national minorities, collectivization, administrative reform, grain
procurements, kolkhoz, holodomor, repressions.
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УДК 94(477)

Є. Б. БОШ – ПОЛУМ’ЯНА РЕВОЛЮЦІОНЕРКА
(ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТОСТІ)
М. С. Вороніна
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Реферат. У дослідженні за допомоги ґендерного підходу аналізується особистість Євгенії Богданівні Бош (1879–1925), як лідера більшовиків на Київщині та
керівника першого радянського уряду УНР. Головування в Народному Секретаріаті
не було закріплено юридично, а існувало де-факто, що й дало змогу протягом
майже всього радянського періоду маскулінно налаштованим науковцям не згадувати цей факт. Більше того в історіографії, відповідно до ґендерно- ідеологічної
кон’юнктури, не акцентувалась увага й на офіційній посаді Є. Б. Бош – народний
секретар з внутрішніх справ, використовуючи ґендерно-нейтральні маркери в
зв’язку з прізвищем. Авторка з’ясовує: чи можливо Є.Б.Бош вважати українським
прототипом більш відомої російської першої жінки-міністра О.М.Коллонтай.
Також досліджується доля її революційних досягнень в історіографії різних періодів.
Ключові слова: ґендер, фемінізм, маскулінний.
Наприкінці 90-х років ХХ століття деякі дослідники історії КПРС та КПУ
розпочали новий етап в історіографії даної проблематики: зосередились на дослідженні життєдіяльності партійних діячів, прізвища яких десятиліттями замовчувались, більш критично аналізувати політику самої партії. Але паралельно стали
більш широко доступними й іноземні історичні праці, які вкупі з українськими
істориками діаспори «спровокували» бурхливий розвиток штудій з «не радянської»
історії України. Таким чином, переосмислення даного періоду з позицій сучасних
підходів історичної антропології так і не відбулось. Російські дослідники швидко
включилися в цей процес, який розпочали на Заході щодо О. М. Коллонтай та
інших, українські ж досі мають змогу йти в авангарді, оскільки Україна довгий час
сприймалась лише як складова, тому американські та європейські науковці місцевих
особистостей такого ж масштабу не помічали, а наші власні комплекси самоідентифікації та хуторянства цьому тільки сприяли. Є. Б. Бош створила фундамент для
дослідження власної діяльності: залишила спогади, які публікувались досить активно
до кінця 20-х років ХХ століття як за життя, так і після самогубства в 1925 році [1,
2]. У збірнику документів 1928 року в алфавітному покажчику навпроти її прізвища
зазначено: «председатель 1-го Советского правительства на Украине» [3, с. 552].
Наприкінці епохи Сталіна в п’ятому виданні «Полного собрания сочинений»
В. І. Леніна у покажчику імен коротка біографія наприкінці була «прикрашена»
штампом «…В 1923 году примыкала к троцкистской оппозиции» [4, с. 620], хоча,
окрім виконання «держзамовлення» редакторами таку характеристику Є.Б.Бош
важко пояснити, оскільки в 1922 році була за кордоном на лікуванні, а на початку
1923 року в зв’язку з загостренням хвороби вона повністю відійшла від політичної
діяльності [5]. Одне з перших досліджень уже з’явилось лише за інерцією від хвилі
«Хрущовської відлиги» та фактору «В. Терешкової» в 1964 році, в якій авторка
Ж. П. Тимченко десятиліття забуття пояснювала тільки «культом особистості
Сталіна» [6, с. 92]. Утім наступні роки забуття доводять, що, безумовно, були й
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інші чинники, головним із яких є «історіографічна» ґендерна дискримінація. Тому
важко однозначно робити висновок, що саме більш вплинуло на появу наступного
видання: Перебудова чи початок чергової Хвилі фемінізму на теренах СРСР та
інституалізації політики ґендерної рівності в провідних країнах світу в останній
чверті ХХ – на початку ХХІ століть. Тим не менше в 1990 році були перевидані
спогади Є.Бош під редакцією П. Л. Варгатюка, і також відповідальність покладена
на сталінізм, утім найбільша цінність цієї книги, в тому, що вперше були опубліковані спогади особистого характеру «Письма к дочерям» [7, с.352–430]. На сьогодні
в авангарді переоцінки більшовицького минулого України, зокрема Є. Бош,
знаходяться інтернет-ресурси, науковці ж на чолі з Інститутом Історії УАН активно
досліджують представників іншого боку барикад або «що поганого зробили більшовики», тому останні двадцять років ми згадуємо першого президента М. С. Грушевського, уряд і політична система якого програла, та ігноруємо Є.Б.Бош як
першу жінку на чолі держави, уряд якої виграв та проіснував більше 70-ти років і
потім його ніхто не «повалив», а він самостійно трансформувався, й в усіх сучасних
президентів, як і у більшості представників влади, хто народився до початку 1970-х
років має місце комуністичний партстаж. «Переможців не судять» – але, чи розповсюджується це правило на жінок-переможців. Дана розвідка є вже другою спробою
авторки розібратися в цій проблемі з ґендерним забарвленням [8].
Україна апріорі на початку ХХ століття для більшовиків не була головним
електоральним полем, навіть 4(17) червня 1917 року Г.(Ю.)П’ятаков на засіданні
київського комітету РСДРП(б) заявляв щодо відділення України: «…пролетаріату
цей рух невигідний... Якщо Україна відокремиться митною стіною від решти Росії,
то промисловість харківської, чернігівської, полтавської та ін. губерній, яка має ще
кустарний характер, буде з успіхом конкурувати з відсталою місцевою фабричнозаводською промисловістю…»[3, с. 156]. Найбільш чисельні більшовицькі організації знаходились на Катеринославщині, в Донбасі зокрема, де були розташовані
металургійні та металообробні підприємства з великою концентрацією робітників
чоловічої статі (бо навіть незначної фемінізації у цій галузі виробництва до розпалу
І Світової війни не відбулось), в решті українських регіонів, напевно, визначним
фактором була не стільки наявність фабрично-заводського пролетаріату або
залізничників, скільки наявність університетів і відповідно різноманітних Вищих
жіночих курсів (Київ, Харків, Одеса) – тобто концентрації освічених, з активною
життєвою позицією, емоційних або радикально налаштованих молодих людей обох
статей.
Не менш впливовим фактором була наявність домінуючого російського
компоненту в ментальності членів РСДРП(б) та співчуваючих, до речі, усі вище
перелічені географічні осередки мали значну частку серед населення безпосередньо
російської національної меншини, а також русифікованих представників інших
національностей, кінець-кінцем університети в Російській імперії владою створювались саме з метою русифікації. Крім того, робітниками найчастіше ставали не
українці, і не представники інших національностей, що вже хоча б прожили певний
час у даному регіоні, не говорячи вже про те, щоб народилися – тобто тогочасний
пролетаріат був носієм абсолютно іншої ментальності. Як згадувалось у мемуарах
харківського революціонера Ф.Єгорова про події у місті на межі століть під час
буму промислового будівництва: «Со всех концов России повалили рабочие, Польши, Риги, Петербурга, Калуги, Нижний, Орел, Псков и Тверь. Даже и вятичи шли и
ехали сюда с котомками за спиной.» [9, арк. 2].
Таким чином, ґендерно-ментальний більшовицький парадокс історії України
полягає в тому, що, за великим рахунком, РСДР(б) презентували на її теренах росіяни
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чоловіки, але більш-менш масовими ці осередки були на Сході, на решті територій
партія була в зародковому стані, для якого притаманна значна фемінізація складу
організації та молодий вік. Найбільш яскравим прикладом є Чернігівська губернія,
де в 1917 році всі ключові посади займали жінки [10] і Харківська, де серед керівного
складу жодної жінки [11, арк. 1-46]. Енциклопедичний послужний список Є. Б. Бош
цілком відповідає загальноукраїнським тенденціям [5]. Вступила до РСДРП в 1901
році у 22-х річному віці далеко від центрів політичної активності в м. Вознесенськ
Херсонської губернії (сучасна Миколаївська область), з 1903 року більшовичка,
хоча для українських партосередків РСДРП навіть у 1917 році чітке розділення на
меншовиків та більшовиків не було притаманним. Тим не менше своїх переконань не
змінювала протягом життя на відміну від своєї візаві О. М. Коллонтай (1903-1906
була більшовичкою, 1906-1915 меншовичкою, 1915-1952 більшовичкою) [12, с.2].
На сучасному етапі світового розвитку історичної науки не достатньо проводити лише ґендерний аналіз особистості та її оточення, є сенс використовувати й
інші методи історичної антропології, таких як: історія дитинства та психоісторія.
Тим більше, що сама Є. Бош і її рідна сестра по матері, не менш відома полум’яна
революціонерка, О. Ф. Розмирович у своїх автобіографіях акцентували на цьому
увагу. Інакше як можна ігнорувати той факт, що всі діти в родині молдавської
дворянки Марії Парфент’євни Круссер та «ослов’яниного» механіка Готліба (Богдана) Майша (а після смерті батька мати вдруге вийшла заміж за його рідного брата –
Федора Майша) так чи інакше були пов’язані з громадським і революційним рухом.
Старша сестра Надія, пішла до сусіднього повітового міста вчителювати в недільну
школу, Олексія виключили з миколаївської гімназії за читанням заборонених книг,
Федір пішов працювати на завод на знак протесту, що батьки не бажають витрачатися на навчання, а потім отримав диплом про середню освіту та вступив у
політехнікум в Німеччині, де й став соціал-демократом, брат Олександр застрелився,
щоб не накликати репресій на свого керівника, який добре до нього ставився,
генерал-губернатора Бантиша, бо після поїздки-розслідування ленського розстрілу
1912 року в своєму звіті став на бік робітників і цей доклад був використаний
Керенським в Думі, за що брата й чекала кара в Петербурзі [13]. Відповідно дві
наймолодші сестри Євгенія та Олена стали не просто революціонерками, а найближчими соратницями В. І. Леніна та й займали посади в найвищому керівництві,
як до революції, так і після. Обидві пояснюють таку активну політичну позицію
всіх дітей родини важкою атмосферою в родині. Утім Євгенія Богданівна описує
клімат у родині так: «Первые воспоминания связаны с невеселыми мыслями – мы,
дети первого отца, чувствуем себя в семье лишними, заброшенными и нелюбимыми. Отсутствие ласки, отчужденность в семье рано пробуждает в детской душе
чуткое отношение к чужому горю и озлобление к счастливчикам. Постоянный гнет
суровых замечаний порабощает душу и вместе с тем вызывает протест – протест
раба» [7, с. 352]. Олена Федорівна, в свою чергу, своє революціонізування пояснює
саме оточуючим революційно налаштованим братсько-сестринським середовищем і
особливо вплив Федора, а не Євгенії, про яку пише офіційно й сухо, акцент взагалі
більше робила на матеріальних аспектах, що дідусь по материнській лінії був
дворянином і «прогуляв» свій статок, а її брати та сестри «… не знали роскоши, не
знали излишеств, часто даже были лишены необходимого» через те, що «мать и
отец (пока он был здоров) проводили все время в постоянно заботе о земле и
работали сами от зари до поздней ночи, не покладая рук»[13]. Можливо, брати
Майши в силу особливостей ментальності, а мати, як спадкоємиця без спадку надто
зациклилися на економії коштів, однак після того як М. П. Майш знову стала
удовою, все кардинально змінилось «…в это время не скупилась для меня [Олени]
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на всякого рода гувернанток, учительниц и т.д.» і єдиній дочці від другого шлюбу
також оплатили навчання в гімназії та на юридичному факультеті у Сорбоні. Скоріш
за все саме такий розподіл заклав фундамент майбутнього суперництва, бо керівних
посад Євгенія досягла саме в тому осередку, де задовго до неї вже діяла Олена.
Друга половина ХІХ століття пройшла під знаком «жіночого питання», а на
межі ХІХ та ХХ століття набрала силу Перша хвиля фемінізму, проте Євгенія не
опинилась на її гребні, та й вона її і не обійшла. Скоріш за все не свідомо, але
скористалась досягненнями руху ліберального фемінізму. По-перше, старша сестра
(вчителька недільної школи) на питання про несправедливість і два її полюси –
бідність і багатство, відповіла: «учись, чтоб быть самостоятельной и не зависеть ни
от кого», таким чином, ще до виходу в Російській імперії у 1909 році книги
О. Коллонтай «Социальные основы женского вопроса» була усвідомлена її теза, що
«Жіноче питання – це, з рештою, питання шматка хліба»[14, с. 34]. У підлітковому
віці друг брата, що відсидів за революційну діяльність на питання про економічну
справедливість заявив: «Бросьте, барышня, эти вопросы, они не для вас!... Жизнь
хороша, вы прекрасны». Он закончил, схватил меня и стал целовать. Какой это был
кошмар! » [7, с. 353, 354]. Тому, по-друге, цілком вірогідно, що ця образа ще в
дівоцтві її як особистості, вплинула на її не традиційний прихід до опозиційної
діяльності: більшість жінок до будь-яких антиімперських організацій (соціалреволюційних, соціал-демократичних, українських і т.д.) потрапляли й залишались
як додаток до членів чоловічої статі: сестри, дружини або потенційні дружини.
Яскравим прикладом є спогади Є.Бош про те, в якому стані вона побачила Київську
організацію восени 1907 році: «…я содрогнулась. Полная политическая безграмотность Лели [О.Ф.Розмирович – секретар], легкий флирт партгенералов с окружающими девицами и секретарем, отсутствие плановой работы…»[7, с. 362]. По-третє,
Євгенія мріяла про вищу медичну освіту (дядечко Бенц запропонував їхати разом із
його дочкою до Англії, але батьки не погодились)[7, с. 357], між іншим даний вибір
професії був на стику народництва та фемінізму, на відміну від вибору О. Розмирович (До речі в попередньому своєму дослідженні я допустила помилку, звинувативши Є.Бош в небажанні отримувати вищу освіту [8]). По-четверте, як і будь-яка
дитина, обділена материнською любов’ю, а для дівчини навіть більш визначальним
є відсутність батька, Євгенія рано вийшла заміж за чоловіка старшого за неї, хоча й
родичі цьому безпосередньо сприяли, але вона скористалась своїм правом на «окреме
проживання» і паспорт, тобто розлучення де-факто. Дана шпаринка в законодавстві
існувала давно, процедура була менш складною ніж церковне розлучення, втім теж
не з простих, під час революції 1905 року питання про окремий паспорт для жінок
отримало широкий розголос, навіть Державна Рада засідала з цього приводу, але
вирішено воно було тільки в 1914 році [15, с. 145–146]. Тому ця дискусія на
офіційному рівні могла вплинути на рішучість 28-ми річної матері двох дітей. До
речі, як і О. Коллонтай (між іншим, також єдиної дочки від другого шлюбу матері)
щодо свого єдиного сина, Є. Бош запропонувала чоловікові залишити дітей, утім
доля до полум’яної революціонерки більш низького соціального та матеріального
походження була менш привітна: дочок довелось забрати з собою, мрії про медичну
освіту власним коштом забути, а при цьому про якісь контакти та грошову допомогу від Петра Бош, не дивлячись на поважний тон щодо його персони в спогадах,
призначених О.П.Бош та М. П. Бош, не міститься [7; 16, с. 3]. Тобто, можна конятатувати повний розрив з патріархатною структурою життя, що цілком відповідала
феміністичній ідеології.
Але червоною ниткою через спогади про все життя проходить сексистська
складова ґендерної дискримінації, цілком пересічні для будь-якої жінки негативні
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моменти в житті викликали в неї шок. Наприклад, як в Курську на етапі їх прийняв
п’яний конвой і як солдати стали приставати до жінок; як її ображали підозри
засланців: «Довольно мне было пойти на квартиру к 5 товарищам приготовить им
обед, когда они зарабатывали гроши на постройке какой-то избы, как сейчас же
пополз слух, что я чуть ли не со всеми живу»[7, с. 368-369]. Є.Бош так і не сприйняла ґендерний порядок, але й до феміністок це її не наблизило, бо планів як
змінити в цьому напрямку світ у неї не з’являлось, а лише про світову революцію.
Тому й сприймала себе ні як представницю іншої, але рівноправної статі, а в межах
«радянського фемінізму» – жінка завдяки зусиллям може піднятися до рівня
чоловіка. У наслідок їй притаманні характерні висловлювання: «[1917] Как легко
дышится в Петрограде, радости амнистии не чувствую, я вся охвачена восторгом
раскрепощения – родная стихия, тут я сама себе господин [виділено В. М]» [7, с. 373],
тобто цілком фемінна репліка, дуже емоційна і наприкінці чіткий маскулінний маркер.
Із приводу висновків, які можна як гіпотезу надати завдяки використанню
методології психоісторії, аналіз мемуарів «Письма к дочерям» презентує, що кожного разу, коли будь-який представник чоловічої статі «презентував» себе як
слабку, але ніжну, люблячу людину (брат Олексій, Ю.(Г.)П’ятаков) вона поступалася різноманітними власними прагненнями, бажаннями (спроба самогубства,
бажання втекти з дому, з під вінця на навчання, залишитись нелегально в Росії і т.д.)
[7, с. 355, 356, 358, 372–373]. А в ті періоди, коли поряд не було таких чоловіків,
Є. Бош досягала найбільшої результативності в своїй діяльності та найвищих посад
в тих географічних межах, причому дочки їй не заважали хоч вона найчастіше
згадує про «боротьбу матері та революціонерки». До речі, на сублімації робила
акцент і її сестра: «Рано уйдя из семьи, она точно так же перенесла немало горя в
личной жизни и вся ушла в партийную работу, где занимала видные и ответственные
посты, в особенности в первые годы революции на Украине» [13]. Утім, провідний
психоісторик Л. Демоз стверджує: «немає дитинства – немає психоісторії» [17, с. 8] –
і, дійсно, втрата батька в ранньому віці, відсутність уваги та любові з боку матері та
вітчима-дяді, з одного боку провокувало над прагнення до проявів емпатії з боку
чоловіків, яким була притаманна слабкість характеру, при чому під цим малось на
увазі – вміння робити перший крок і просити пробачення, бо вона вважала це
проявом слабкості, оскільки батьки цього не робили – тобто вона знову в таких
ситуаціях поверталась в хаос нещасливого дитинства, яке пройшло в неї під знаком
«пошуку себе й сенсу життя», коли позбавлялася привидів дитинства, досягнення
не викликали сумнівів. Звідси ця зацикленість на якості власного материнства, але
те, що дітей з малечку вона долучала до конспіративної частини роботи [7, с. 366]
призвело до того, що дочки стали її соратницями, однодумцями, тобто в кожній
мати спровокувала «комплекс Крупської», а чи переорієнтували вони його пізніше
на своїх чоловіків, то це вже завдання для наступних досліджень, бо прославились
Оля та Марія Бош не тільки за родинним принципом, як, до речі, й широко відома
Н. К. Крупська.
Родом із не викоханого дитинства й інший фактор її особистості. Більшість
біографів самої Є. Б. Бош, аналізуючи її працю «Год борьбы», завжди роблять
акцент на сором’язливості: «В отношении обрисовки образа Евгении Богдановны
данная книга дает читателю очень мало и, даже наоборот, способна затемнить действительную роль этой центральной фигуры тогдашней политической жизни,
создавшей своей деятельностью благоговейную к себе память товарищей и сосредоточившей на себе всю ярость, клевету и бешенную ругань врагов»[2, с. 5].
Дійсно, слід дуже уважно вчитуватись, щоб віднайти вказівки на її місце в
організації, офіційні посади й т.д. Утім, як вже згадувалось до київської організації
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РСДРП Є. Бош потрапила наприкінці 1907 року, тобто на початку розгулу політичної реакції у Російській імперії після Першої буржуазної революції 1905-1907 років.
Де-факто очолила її у 1909 році, а де-юре Є. Бош була обрана секретарем, без іншого
головуючого в лютому 1911 року (до квітня 1912, хоча тільки 20 лютого 1914 року
разом з іншими засудженими відправилась на заслання, тобто ще могла здійснювати певне керівництво)[6, с. 12–31], як бачимо цей рок із юридичним статусом
постійно її переслідує. Тим не менше, за свідченнями жандармів 1911–1912 роки
були періодом найвищої активності Київської організації, а після арешту й заслання
Є.Бош знову все пішло на спад, проте й значної фемінізації структури не відбулось,
хоч це й було притаманним для маргінальних більшовицьких об’єднань.
Саме в наслідок «реакції» царського уряду в 1909 році в газеті «Соціалдемократ» у п’ятому номері було опубліковано спеціальне рішення ЦК РСДРП, в
якому зазначалось щодо припустимості утворення самостійних організацій робітниць, але це допущення презентувалось як «тимчасове» [18], оскільки слід було
шукати новий електорат, а головне нові легальні форми роботи, а саме жіночі,
навіть феміністичного спрямування товариства, не заборонили. У попередній розвідці вже було презентовано «неприйняття» Є.Бош цього рішення [8]. Утім, напевно,
це була пряма чи опосередкована ініціатива О. Коллонтай, а до заснування журналу
«Работница» в 1914 році її ідеї не сприймали серйозно, чим і можна пояснити її
повернення до більшовиків тільки у 1915 році. Є. Бош цілком слід вважати ортодоксальною більшовичкою саме в «жіночому питанні», вона була проти цієї
«фракційності» за ґендерною ознакою в партії, бо всім своїм життям прагнула
довести, що вона рівня й не чим не відрізняється, що для справжнього революціонера стать ролі не грає, замість того, щоб змусити поважати свою ґендерну
«відмінність» і не карати себе постійним вибором між материнством і революцією,
при цьому не питаючи чоловіків-революціонерів, як вони ставляться до проблеми
вибору між батьківством та революцією, якщо вже вона пред’являла до себе
претензії, як до особистості без різниці статі. Можливо, саме бурхлива і своєрідна
поведінка О. Коллонтай відштовхувала її навіть від визнання й сприйняття окремих
жіночих осередків, журналів, свят (бо 8 березня – це жіноче 1 травня), що Є.Бош не
можна знайти в списках редакторів журналу «Работница», на відміну від її сестри, і
не дивлячись на те, що саме на передодні жіночої конференції навесні 1915 року
вона вже прибула до Берну, вона не брала участь у Міжнародній соціалістичній
жіночій конференції, у якій брали участь майже всі соратниці Леніна, що на той час
знаходились в еміграції і сестра, у тому числі [13]. Судячи зі спогадів ні О. Коллонтай, ні О. Розмірович не були для неї авторитетами, можливо їх участь у
жіночому русі ще більше переконувала у власних анти феміністичних стереотипах.
З одного боку суто формально Є. Бош досягла найвищих постів. «Група старих товаришів», що написали передмову в 1925 році до її спогадів «Год борьбы…»,
так описували її роль після Лютневої революції 1917 року: «Организацией
Окружного Комитета, который она создала и активнейшим участником которого
она являлась, распространением его влияния на юго-западный фронт, до сих пор
бывший целиком под влиянием соглашателей, российских и украинских, – было
положено начало объединению партийной линии, которое на Всеукраинской партконференции в декабре получило свое завершение созданием Краевого партобъединения» [2, с. 2]. Тому, коли ситуативний уряд радянської УНР був організований 17
грудня 1917 року питання про її членство в Народному Секретаріаті навіть не
виникало – вона одразу отримала пост Народного секретаря внутрішніх справ на
відміну від О. Коллонтай, яку у склад РНК увели пізніше й на цілком фемінну
посаду – народним комісаром державної опіки, якої не було з дня заснування уряду,
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та й сама посада була створена Леніним «під неї» [19]. Утім неприйняття ортодоксальними більшовиками «жіночого питання» саме серйозно «наздогнало» Є. Бош
у Харкові. Авторитет її як керівника не піддавався сумнівам, у іншому випадку
одразу б обрали того ж Артема, який безперечно на це претендував і мабуть від
безсилля створив їй жахливі умови й для роботи й для проживання, в місті, де вже
він користувався авторитетом [8; 7, с. С. 152–153, 385]. Той же Ленін далі «загравання» із соціалістичним або радянським фемінізмом не зміг піти: не вистачило
сміливості та рішучості юридично оформити «фурію червоного терору» як голову
першого радянського уряду в Україні в той момент, коли не було їй альтернативи у
всеукраїнському масштабі, коли в усіх складах Центральної Ради були представлені
жінки, як і в усіх Центральних Комітетах партій антиімперського спрямування,
коли Олександра Коллонтай отримала прізвище «валькірія революції», а баронесса
де Боде «біла валькірія» [20]. Усі наступні її посади були менш значним, але так
само не фемінні, так само престижні для представниць «другої статі», втім це вже
проблематика для наступних досліджень.
Таким чином порівнюючи Є.Бош та О.Коллонтай, можна констатувати, що не
дивлячись на різну особисту психоісторію, кожна з них досягла значних посад у
більшовицькій владі, але й кожна по-своєму програла заперечуючи той ліберальний
фемінізм, результатами якого так активно користувались, обидві стали «тимчасомвими» в кризових ситуаціях для партії, у перспективних планах їм місця не було.
Втім, кожна створила прецедент, на який може спиратися політично-активне
жіноцтво як в Україні, так і в Росії.
РЕЗЮМЕ
В статье с помощью гендерного подхода анализируется личность Евгении
Богдановны Бош (1879–1925) как лидера большевиков на Киевщине и главы первого советского правительства УНР. Автор выясняет: возможно ли Е.Б.Бош считать
украинским прототипом более известной российской первой женщины-министра
А. Н. Коллонтай. Также исследуется судьба ее революционных достижений в
историографии различных периодов.
Ключевые слова: гендер , феминизм, маскулинный.
SUMMARY
The identity of Yevgeniya Bogdanovna Bosch (1879-1925) as the leader of the
Bolsheviks in the Kyiv region and also the head of the first Ukrainian People Republic
Soviet government has been analyzed. The author finds out whether it is possible to
consider Ye.B. Bosch a Ukrainian prototype of the more famous first Russian female
Minister A.M. Kollontay. Her revolutionary achievement contribution in historiography
of different periods has been researched.
Key words: gender, feminism, masculine
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МУСУЛЬМАНСЬКІ МІГРАНТИ:
МОЖЛИВІСТЬ ПОРОЗУМІННЯ
М. М. Касьянова, А. С. Аксьонова
Реферат. У статті розглядаються проблемні аспекти процесу інтеграції та
адаптації мусульманської іммігрантської громади до приймаючого європейського
суспільства. Існуючі проблеми інтеграції розглядаються в контексті приналежності великої кількості європейських мусульман до фундаменталістської ісламської доктрини, агресивність якої підтримується радикальними засобами реалізації
власних потреб та все більшою політизацією ісламу в межах Європейського
регіону.
Ключові слова: ісламський фундаменталізм, Європа, мусульманська громада,
радикалізм, політизація ісламу, екстремізм і тероризм.
Європейський регіон сьогодні є відносно впливовим, розвинутим і політично
стабільним регіоном. В той же час Європа представляє собою регіон зі старіючим
населенням, кількість якого постійно зменшується. На відміну від країн Європи, в
країнах, що характеризуються відносною бідністю та політичною нестабільністю
проживає молоде та постійно зростаюче населення, яке в умовах нерозвиненості
своїх країн вимушене емігрувати з метою покращення умов власного життя. Таким
чином, об’єктом таких міграційних процесів стають саме країни Європи, що завдяки своїм економічним, політичним та соціальним умовам стали основним пунктом
призначення сотен тисяч мігрантів з різних країн світу.
Те, що особи, мігруючі до Європи від свого переселення отримують лише
вигоди не для кого не є секретом, та відкритим залишається питання, що саме вони
самі приносять до Європи: користь чи загрозу, дешеву робочу силу чи поштовх до
дестабілізації, стають частиною населення чи формують свого роду небезпечну
політичну силу? Особливо це питання стосується представників найбільшої меншини
Європи – мусульман, оскільки сьогодні іслам все частіше пов’язують з поняттями
фундаменталізму та радикалізму, релігійною нетерпимістю та насильницьким
нав’язуванням релігії мусульман всьому світу.
Значний внесок у розуміння коренів саме ісламської доктрини зробили А. Журавський [1], Ф. Ацамба та С. Кирилін [2], Г. Грюнебаум [3], Г. Керімов [4], М. Родіонов [5]. Провідними дослідниками проблеми саме ісламського фундаменталізму
та радикалізму є І. Добаєв [6], О. Ігнатенко [7], Л. Баширов [8] , роботи яких
розкривають сутність та особливості фундаментального та радикального ісламу.
Дослідження ряду авторів, серед яких В. Наумкін [9], А. Пономарева [10],
О. Трофімова [11], О. Четверікова [12] стосуються безпосередньо процесу інтеграції
та асиміляції мусульман в європейське суспільство. Значний вклад у дослідження
моделей інтеграції, вироблених безпосередньо країнами Європи зробила Ю. Нетесова [13].
Метою запропонованої статті є дослідження місця та ролі «агресивного»
політичного ісламу в європейському регіоні, з урахуванням його фундаментального
та радикального проявів.
Іслам як соціальне явище являє собою, в очах його прихильників, не тільки
універсальну релігійну систему, в рамках якої в ході історичного розвитку в склад244
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ному взаємозв’язку знаходилися різні школи і напрямки мусульманського богослов'я, але і модель ідеальної організації суспільства, яка може розглядатися в трьох
різновидах: традиціоналістській, модерністській та фундаменталістській [14].
Остання ж вважається найагресивнішою та найнебезпечнішою, оскільки визначається тим, що її прихильники виступають за те, щоб "очистити" мусульманську
релігію від будь-яких нововведень і повернути її до того стану, в якому вона
перебувала в епоху пророка Мухаммеда, оскільки протягом століть іслам спотворрювався, до нього весь час привносилися нові елементи, в тому числі ті, що
суперечать споконвічному мусульманському вченню [15]. Згідно з цим фундаменталізм, синонімами якого також можуть бути поняття «салафізм», «ісламське
відродження», «рівайвелізм», «мусульманський інтегризм» [16], набуває ознак не
тільки релігійної, але й політичної течії.
Політичність салафізму, або фундаменталізму, як ми вже звикли його називати, виникає у тому випадку, коли ми починаємо розглядати його з двох різних
боків: якщо в першому випадку мова йде про теорію відродження ідеальної
ісламської держави VII ст., заснованої пророком Мухаммедом, то в другому слід
говорити про боротьбу фундаменталістів за захоплення влади насильницьким
шляхом і затвердження політичної моделі держави, що базувалася б на шаріаті [17].
До того ж сучасні салафітскі (фундаменталістські) угруповання у своїх світоглядних установках від представників інших ідейних течій в ісламі відрізняються
тим, що «в їх вченні присутні два неодмінних, системоутворюючих, властивих
салафізму положення – про такфір і джихад». Такфір – це звинувачення в невірстві
всіх тих, хто не згоден із салафітами. Причому, невірними визнаються не тільки
немусульмани, але і всі ті мусульмани, які не дотримуються тієї, специфічної
інтерпретації ісламу, яку салафіти проголошують єдино правильною. Джихад
трактується ними як збройна боротьба проти невірних, що представляє собою
обов'язок кожного мусульманина [18].
Для остаточного усвідомлення ступеню загрози, яку може нести в собі фундаменталізм, слід розуміти співвідношення між згаданими вище ідейними течіями
ісламу (традиціоналізм, фундаменталізм, модернізм) і ісламським радикалізмом
(ісламізмом), який в свою чергу існує на двох рівнях – помірному і ультра радикальному [19].
Отже, традиціоналісти виступають за збереження ісламу таким, яким він
склався в період добуржуазних соціально-економічних, політичних і культурних
інститутів і уявлень. Вони протидіють будь-яким змінам як у релігійній сфері, так і
в суспільному житті [20]. Модерністи прагнуть реформувати, пристосувати мусольманську догматику до потреб сучасного розвитку, відкидаючи або замовчуючи одні
положення і розвиваючи інші [21]. Але, як бачимо, на відміну від фундаменталізму,
жодна з цих течій не претендує на звання насильницької політичної сили.
Говорячи про ісламський радикалізм або, як його ще називають, ісламізм, слід
одразу зазначити, що він в своїх крайніх проявах, якими є безпосередньо екстрамізм і
тероризм, є характерним не тільки для салафізму, проте радикальні (або екстрамістські) ідеї, що містяться саме в салафітскій спадщині, в разі відродження цієї
спадщини або її імплантації в суспільну свідомість представляють собою найбільшу
небезпеку [22].
Стосовно ж самого визначення терміна «ісламський радикалізм» слід зазначити, що сьогодні його все частіше пов'язують з «політичним ісламом», тобто
визначають як засіб досягнення політичних цілей. Таким чином, коли ми говоримо
про «ісламський радикалізм», мова, перш за все, йде про реалізацію проекту по
створенню політичних умов для застосування виключно ісламських (шаріатських)
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норм суспільного життя у всіх сферах людської життєдіяльності [23]. У свою чергу
О. Ігнатенко кваліфікує «ісламізм» «як ідеологію та практичну діяльність, що
орієнтовані на створення умов, при яких соціальні, економічні, етнічні та інші
проблеми і суперечності будь-якого суспільства (держави), де наявні мусульмани, а
також між державами, будуть вирішуватися виключно з використанням ісламських
норм, прописаних в шаріаті (системі нормативних положень, виведених з Корану і
Сунни)» [7]. Як соціально-політична практика ісламізм виступає інструментом
конкретних політичних сил, засобом і одночасно способом тиску на політику [25].
Цікавим є те, що ісламський фундаменталізм виник як реакція на соціальноекономічні, політичні умови, що склалися в арабських країнах через процеси секуляризації, зумовлені впливом саме західного світу [26]. Починаючи з XIX ст. він
вже діє з метою надати глобальному мусульманському соціуму (ісламській нації)
імпульс розвитку, щоб зробити його конкурентоспроможним відносно саме Заходу
[27]. До того ж згідно з доктриною першої радикальної ісламської політичної організації «Брати-мусульмани», яка виникла в Єгипті ще в 1928-1929 [28], саме Європа
оцінюється як винуватиця усіх пороків, принесених народам Сходу [29]. Таким
чином, тут вже явно простежується вороже ставлення фундаменталізму як до
європейських цінностей так і до європейської цивілізації в цілому, проте, не дивлячись на це представники мусульманської діаспори продовжують мігрувати до
європейських країн, стаючи вагомою ланкою європейського населення та формуючи
таким чином тверде підґрунтя для своєї ідейно-практичної політичної діяльності.
Іншими словами, саме міграція допомагає мусульманам реалізувати їх проект зі
створення єдиної мусульманської держави. Згідно з цим Захід вважається одночасно як головним ворогом, так і конкурентом, а політичний іслам концентрується на
антизахідних та антиліберальних настроях.
Пояснюється це тим, що еволюція поведінки європейських мусульманських
громад в сучасному світі пов'язана саме з «новим поколінням» мусульман, свідомість яких характеризується певного роду подвійністю. Тобто, з одного боку, вони
більшою мірою зворушені європейською культурою і чудово говорять на мові
країни проживання. Але, з іншого, — релігійність їх виявляється в більш суворій
вірі, що розуміється як повернення до первісної чистоти ісламу, що іноді приймає
форму фанатичного вірування [30].
На сучасному етапі представляється можливим говорити про три покоління
мусульман Європи, серед яких лише найстарше демонструє відносно лояльне ставлення до приймаючої сторони [31]. Пов’язано це може бути з тим, що для мігрантів
першого покоління питання релігії не стояли на першому місці. Спочатку їм треба
було вирішити певні матеріальні завдання, питання трудової зайнятості, місця
проживання тощо [32]. Ситуація ж з сучасними мігрантами складається дещо поіншому, оскільки зараз молодь відчуває себе в Європі як удома і прагне відкрито
зайняти європейський інтелектуальний і соціальний простір, але саме для того, щоб
з ними рахувалися, як з мусульманами, і щоб мати можливість зберігати вірність
глибинним ісламським цінностям. Сутність цього виражається формулою: «жити
своєю вірою саме в Європі» [33].
Унаслідок міграційних процесів Великобританія стала притулком вихідців з
Індії і Пакистану; у Франції значно збільшилося представництво алжирців і марокканців; Німеччина поповнилася мігрантами з Туреччини, з якою країну пов'язували
союзницькі стосунки в період Першої світової війни і нейтрально-доброзичливі
практично до кінця Другої світової [34]. Нідерланди успадкували від своїх колишніх колоній мусульман зі Сурінама, до них приєднуються північно-африканці, в
основному марокканці, а також турки. Марокканці і турки є основою мусольмансь246

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

кого населення Бельгії. У Іспанії переважають вихідці з Марокко, а також студенти
з Близького Сходу, мусульмани в Італії представлені різними регіонами — Туніс,
Єгипет, Сомалі, Марокко, Еритрея і Албанія [35]. Таким чином, на сьогодні в
Європі, згідно з різними підрахунками міграційних служб і експертними оцінками,
мешкає більше 20 мільйонів мусульман [36]. За деякими підрахунками, що враховують також приблизну кількість нелегальних іммігрантів, ці кількісні характеристики
взагалі переходять межу 40 мільйонів.
Слід зазначити, що збільшення числа мусульман у Європі сприяє виникненню
суперечностей між консервативними цінностями ісламу і традиційно світським
європейським лібералізмом. Зростає напруженість між європейцями і мусульманами,
з'являється радикальний ісламізм, який виражається, зокрема, у вигляді протесту
молоді [36].
Відбувається це здебільшого через те, що мусульманські громади, як правило,
не інтегруються в соціально-культурний простір країни проживання і не асимілюються. У багатьох країнах Європи утворюються національні анклави іммігрантів,
що не адаптувалися до світського європейського суспільства, а їх інтереси все
частіше суперечать законам і традиціям країни проживання [38]. Іншими словами,
мусульмани не сприймають європейські демократичні і правові норми і живуть за
законами шаріату, дотримуючись своєї системи цінностей. Така тенденція до
концентрації іммігрантів в окремих районах посилюється, оскільки таким чином
легше зберігати мусульманську ідентичність при заселенні "чужої" території
анклавними вкрапленнями. Не виключено, що в майбутньому такі утворення
будуть претендувати на отримання певної автономії [39]. Вже зараз мусульманські
спільноти в європейських країнах є "державою в державі", їх політична активність
тільки зростає.
Така ситуація сприяє розповсюдженню в Європі ісламофобських настроїв, які
в останні роки отримали особливого поширення [40]. Наприклад, згідно з опитуваннями, у Великобританії лише 23% мусульманського населення позитивно ставляться до своїх співгромадян-немусульман і 62% негативно, в Німеччині відповідно 29 і
60%, у Франції — 41 і 58%. Оцінка немусульман мусульманами набагато краще в
Іспанії — 49 і 23%, проте серед корінних іспанців лише 23% вважають, що вони
знаходяться в добрих відносинах з мусульманами, а 83% асоціюють іслам з
фанатизмом [11].
Згідно ж з опитуваннями, проведеними в Європі Національним дорадчим
комітетом Франції з прав людини про ставлення до релігій, до християнства поставилися позитивно 52% і негативно 13% європейських респондентів, до іудаїзму
відповідно — 30 і 20%, до ісламу — 23 і 66%. Коли в Німеччині в ході опитування
респондентів запитали, про що вони думають, коли чують слово іслам, 93%
відповіли: «гноблення жінок», 83% — «тероризм», 82% — «радикалізм» [30].
Отже, все більша кількість мусульман вважають за краще жити в рамках
власної громади, виключно за своїми законами і навіть не говорити на мовах країн
свого проживання. Саме цим поведінка мусульман докорінно відрізняється від
поведінки інших меншин (китайських, індійських, східноєвропейських тощо), які,
зберігаючи свої культурні традиції і своєрідність, все ж прагнуть адаптуватися та
інтегруватися в те суспільство, в якому вони нині проживають [12].
Процес можливого вирішення проблем, пов’язаних з представниками мусольманської діаспори ускладнюється тим, що в Європі немає єдиного офіційного
представницького органу мусульман, з яким держава могла б вести діалог [14].
Замість цього громадська організація європейських мусульман реалізується через
громадські рухи і релігійні громади, які все активніше включаються в суспільно247
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політичне життя Європи [45]. Мусульманські організації існують як на місцевому
("Ісламська рада Німеччини", "Союз мусульманських організацій Швейцарії",
"Союз ісламських діаспор і організацій Італії" і т.д.) [11], так і на загальноєвропейському рівнях ("Союз ісламських організацій в Європі", "Європейська ісламська
рада", "Ісламська місія, Ісламський заклик, Ісламський європейський клуб" і т. д.)
[30]. До того ж, на сьогоднішній день ісламські фундаменталістські організації й
угруповання створили велику мережу своїх представництв у країнах Європи, які під
вивіскою громадських організацій, комерційних фірм та інших структур проводять
активну діяльність по вербуванню нових членів, ідеологічній обробці мусульманської діаспори, проводять різного роду пропагандистські кампанії на підтримку своїх
прихильників у різних державах [29].
Оскільки питання про релігійні свободи сьогодні стало найактуальнішим, до
того ж їх пропаганда проходить під гаслом боротьби з релігійною дискримінацією,
більш радикальні мусульманські організації скористалися цим, щоб створити,
наприклад, «Мусульманський Парламент» у Великобританії, який ставить перед
собою мету, як вказується в його документах, «перетворити мусульманське населення Великобританії в організоване співтовариство, що переслідує мети ісламу»,
які повинні бути вище всіх інших [30].
Відстоюють подібні організації вимоги стосовно відправлення ритуальних
молитов у робочий час, перегляду робочого дня впродовж місяця рамадан, на час
релігійних свят вимагають надати їм відпустки. Мусульманські суспільства висловлюють також бажання мати свої власні кладовища. Батьки відмовляються віддавати своїх дітей в змішані школи, відстоюючи таким чином бажання здобували
освіту, пронизану повагою до релігії і власних духовних цінностей.
Таким чином, зазначимо, що, виставляючи суспільству свої вимоги, мусольмани так чи інакше впливають на соціально-політичні основи країни свого проживання.
До того ж, домогтися реалізації власних вимог представники мусульманської
діаспори далеко не завжди намагаються за допомогою створених ними інституцій
чи організацій. Дуже часто звернення до агресивних дій, все ж таки, превалює над
мирним вирішення потреб. Прикладами можуть слугувати масові акції британських
мусульман у фабричних містах середньої Англії в 2001 р., масові демонстрації
французьких мусульман під час виборів у Франції у 2002 р., реакція іранських
мігрантів на заарештування французькими спецслужбами у червні 2003 року членів
опозиційної організації «Моджахеди іранського народу», що в ряді випадків
закінчилася самоспаленням або спробами самоспалення, до того ж такі випадки
були зафіксовані не тільки у Франції, але й у Великобританії та Швейцарії [30].
Взимку 2003–2004 р. було проведено широкомасштабні акції європейських мусольман, які були спрямовані проти заборони французьким міністерством освіти носіння хіджабу в освітніх закладах [30]. На початку листопада 2005 року в передмістях
Парижа почалися масові зіткнення мігрантів арабського походження з поліцією,
пов’язані із загибеллю двох арабських підлітків, які, тікаючи від поліцейського
патруля, сховалися на трансформаторній підстанції, де і загинули від удару
струмом [22]. Останнім серед найбільш масштабних мусульманських виступів була
акція в вересні 2012 року, що була спровокована фільмом «Невинність мусульман»,
який за словами самих мусульман «ображає пророка Мухамеда та мусульманську
релігію» [23].
Для вирішення мусульманської проблеми слід ураховувати факт створення
мусульманами своїх власних ісламських політичних партій. Однак тут слід розрізняти два «типи» партій [54]: ті, які формуються мігрантами та їх нащадками (це,
здебільшого, стосується Західної Європи) і партії мусульманських меншин, що
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проживали в країні протягом тривалого історичного періоду (яскравим прикладом
можуть слугувати Балкани). У другому випадку, мусульманські партії вже відіграють помітну роль у політичному житті країни, але слід зазначити, що вони, в першу
чергу, є партіями національних меншин. Це, наприклад, «Демократична партія
албанців» в Македонії, яка отримала на виборах 2011 року вісім місць у парламенті
країни, або етнічна турецька партія «Рух за права і свободи» в Болгарії [13].
У Західній Європі [11] мусульманські партії формуються іммігрантами та
їхніми нащадками з країн Близького Сходу, Африки та Азії. У Великобританії
«Партія Поваги», яка була заснована в 2004 році на знак протесту проти війни в
Іраку, перемагала на місцевих виборах і навіть брала участь у виборах до Європарламенту. У жовтні 2012 року на муніципальних виборах в Брюсселі два мандати
отримали представники партії «Іслам», яка фокусує свою увагу на релігійній
тематиці і виступає за радикальні заходи з кінцевою метою перетворення Бельгії в
ісламську державу (до того ж ще в травні 2003 р. У Бельгії "Parti de la Citoyennete et
Prosperite" (PCP, Партія громадянства й процвітання), яка проповідує радикальний
іслам, набрала понад 8 тисяч голосів на виборах в Брюсселі [11]).
У липні 2001 р. вперше до складу болгарського уряду було включено мусульман, які зайняли пости міністра сільського господарства і міністра з надзвичайних
ситуацій, а також помічників міністрів фінансів, економіки, будівництва, навколишнього середовища і оборони [11].
Таке положення справ особливо має насторожувати країни з максимальною
кількістю мусульманського населення, такі як Франція або Бельгія, оскільки
мусульманське населення цих країн, що постійно збільшується і, таким чином,
становить вагому частину електорату буде лише сприяти тому, щоб мусульманські
партії почали відігравати вагому роль в політичному житті цих країн.
Однак в якості електорату чи рушійної сили мусульманське населення використовується не лише безпосередньо ісламськими партіями, але й європейськими
політиками, що включають інтереси цих громадян у свої передвиборні програми.
Прикладом можуть слугувати вибори канцлера Німеччини,в результаті яких
Герхард Шредер вдруге зайняв цю посаду [19]. За попередніми оцінками того
періоду червоно-зелена коаліція повинна була провалитися на виборах до Бундестагу, отже потрібен був «хід конем». Цей хід було знайдено в обіцянці Шредера
турецькому президенту зробити все можливе для скорішого вступу Туреччини до
Євросоюзу (навіть не дивлячись на всі можливі складнощі цього питання). Обіцянки Шредера були спрямовані не стільки жителям Туреччини, скільки до турків, що
проживали в Німеччині. В результаті 600 000 мусульманських виборців забезпечили перемогу червоно-зеленої коаліції (без їх голосів перемога була б неможливою).
На тлі таких явищ відбувається формування ідеологічного підґрунтя європейського мусульманства, так званого європейського ісламу, основна теза якого
полягає в тому, що мусульмани не повинні замикатися у своїх гетто, тобто вони
повинні брати активну участь у суспільно-політичному житті Європи, тим самим
сприяючи поширенню ісламу [13].
Однак притаманні ісламському фундаменталізму і радикалізму ідеї «світової
ісламської революції» і «світової арабської імперії» все більше беруть на озброєння
діючі на міжнародній арені ісламські неурядові релігійно-політичні організації, що
сповідують екстремізм та використовують терористичні методи. Для цих ісламістських організацій є характерним агресивне відношення до європейсько-християнських духовних цінностей, використання ісламу як революційної ідеології, проповідь
шаріатського егалітаризму і суворих правил суспільного життя, обов'язкових для
«істинних» мусульман, що перетворює віру в радикальну ідеологію. [61]. Таким
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чином Європа стала ареною діяльності ісламських терористів, що організували
вибухи в Мадриді і Лондоні, а також вбивство голландського режисера Тео Ван
Гога в Амстердамі. При цьому тероризм породжується не тільки внутрішніми
причинами, але й тими процесами, які відбуваються всередині мусульманських
громад Європи [12]. В Іспанії в 2004 році під час вибуху 4 поїздів загинула 191
людина. У Лондоні під час вибуху в метро в 2005 році загинуло 56 осіб. Тільки в
2010 році ісламськими радикалами скоєно 651 терористичних актів, від яких загинуло 1907 осіб [13]. Велика кількість мусульман, що прийняли участь у терористичній атаці на США 11 вересня 2001 р., були мусульманами з європейських країн.
Їх світогляд формувався в Європі, де склалися сприятливі умови для поширення
ідей радикального ісламу, який заперечує ліберальні і демократичні цінності [14].
На думку вітчизняного дослідника радикального ісламу І. Добаєва, радикалізовані і агресивні інтерпретації ісламу виявляються в певному сенсі плодом
специфічних умов Заходу, і особливо Західної Європи. У цьому зв'язку можна
стверджувати, що в силу низки об'єктивних і суб'єктивних причин і факторів
Європа перетворилася на своєрідний інкубатор терористичних кадрів з числа
мусульманської молоді [6]. Тобто він стверджує, що сьогодні існує більше можливостей і підстав для формування ісламістського радикалізму в передмістях Парижа,
Мюнхена, Лондона чи Амстердама, а не в Карачі, Каїрі, Джакарті або Джидді [6]. З
цим можна погодитися, але слід додати, що не Захід винуватий в тому, що своїми
«специфічними умовами» він провокує ісламістів проводити агресивні дії. Специфічність західних умов життя міститься лише в тому, що вони є відмінними від
умов мусульманської цивілізації, а отже країни Заходу не здатні задовольнити
повністю усі потреби мусульманського населення, що проживає на території країн
Європи, хоча й вони і роблять для цього все можливе через страх бути звинуваченими, наприклад, в расизмі. Таким чином, Європа сама по собі не може бути
«інкубатором терористичних кадрів», вона не є винуватою в тому, що щодня в
межах її території діють особи, які «їдуть до чужого монастиря зі своїми правилами», не бажаючи інтегруватися, не бажаючи адекватно сприймати навколишню
культуру та традиції, і вважаючи, що саме Європа має йти їм на зустріч (а не
навпаки) та виконувати будь-які їхні забаганки, забувши про власні порядки та
закони.
Причиною таких поглядів мусульман є те, що іслам історично утвердився як
релігія більшості, в ньому не закладено інструменту пристосування мусульманської
умми до ролі групи меншості [11]. Іншими словами, іслам, згідно з його ідеологією,
не може бути адаптованим до секулярного суспільства, саме це суспільство має
пристосуватися до ісламу та його особливостей.
Саме тому ми маємо всі підстави вважати, що радикалізації іммігрантівмусульман у Європі сприяло різноманіття спроб інтегрувати їх у суспільство: у
більшості європейських країн невдала політика інтеграції призвела лише до відторгнення мігрантів корінним населенням [18].
Європа виробила декілька основних моделей відносин з іммігрантськими громадами [19]. Це французька модель асиміляції, згідно з якою іммігранти повинні
повністю сприйняти культуру більшості, британська модель мультикультуралізму,
згідно з якою іммігрантам надається право зберігати свою культуру, лише поважаючи закон, а також нині вже пішла в минуле німецька модель гастарбайтерства,
яка передбачала, що більшість іммігрантів в перспективі покинуть країну [20].
Якщо говорити про кожну модель окремо, то слід звернути увагу на те, що
головним завданням політики Франції щодо "внутрішнього" ісламу було інтегрування його в суспільно-культурне життя країни, але в рамках існуючих демокра250
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тичних цінностей і світського характеру держави [11]. Згідно французької моделі
новоприбулі мігранти можуть легко стати членами республіканського товариства,
якщо не будуть демонструвати в публічній сфері маркери своєї етнічної чи
релігійної приналежності. Іншими словами, належність до французького суспільства пов'язана не з певним етнічним походженням або релігійним віросповіданням, а
з рішенням не ставити це походження чи віросповідання вище світської республіки
[12].
Однак велика кількість іммігрантів вважає ідею формування французької
ідентичності односторонньою і в чомусь навіть примусовою, і як результат з цього
випливає явна проблема, пов'язана із сумісністю мусульманської релігії з демократичними цінностями країни перебування і вимогами, що пред'являються світською
державою [13].
Ставлення до іммігрантів у ФРН завжди будувалося на економічній базі [14].
Підхід до іммігрантів можна виразити однією фразою — «або влаштовуйся на будьяку роботу, або кидай країну». Переселенці повинні дотримуватися конституції,
дотримуватися норм і цінностей соціуму, що їх прийняв, володіти німецькою
мовою та не проявляти особливої релігійності. Основний акцент робиться на рівні
освіти і знанні німецької мови. Ось чому громадянство, в першу чергу, надають тим,
хто закінчив школу, отримав диплом про професійно-технічну освіту або пройшов
навчання в рамках відповідних федеральних програм [15]. Інтеграційна модель
Німеччини не дозволяє отримувати громадянство в третьому поколінні і фактично є
сегрегаційною [76]. Можна сказати, що даний фактор посилює проблему адаптації
до німецького суспільства і створює підґрунтя для соціальної напруженості та
організації расистських і неонацистських акцій.
У Великобританії ж навпаки влада з самого спочатку не прагнула використовувати мігрантів як робочу силу [17]. Історично у Великобританії не було проекту,
спрямованого на стирання етнічних, конфесійних та лінгвістичних відмінностей
громадян; навпаки, право на відміну завжди було невід'ємною характеристикою
британського суспільства як наслідок історично закріплених відмінностей між
англійцями, валлійцями, шотландцями та ірландцями [18]. Це і заклало основу для
мультикультурної моделі, в рамках якої культурні спільноти мають право зберігати
свої особливості, якщо поважають закони приймаючої країни. Таким чином, місцева влада допускає існування шкіл для мусульман, де навчання ведеться на їхній
рідній мові з використанням "етнічних" вчителів [79]. Місцева влада в деяких
графствах намагається забезпечити пропорційне представництво національних меншин в загальному числі зайнятих [15]. Існує ряд державних програм з підготовки
кадрів для іммігрантів, в етнічній пресі регулярно публікуються пропозиції про
наявність вакантних місць. Однак три основні суперечності цієї моделі продовжують існувати — ідеологічна (відсутність асиміляції), політична (наявність законів
шаріату, за якими воліють жити більш 1/3 англійських мусульман) та економічна
(гірші умови проживання іммігрантів) [18].
Отже, як бачимо, жодна з моделей не є ідеально успішною, кожна з них має
свої власні переваги і недоліки, і нажаль, не завжди ці переваги є більш вагомими.
Таким чином, жодна модель не допомогла подолати симптоми небезпечного
розлому, що намітився у стосунках між більшістю населення і мусульманськими
громадами Заходу, що є в значній мірі продовженням геополітичного конфлікту
між Заходом та ісламським світом [12].
Однак у той же час, зауважимо, що чим більш численними стають неінтегровані в місцеве суспільство ісламські сегменти, тим вищім стає потенціал конфлікт251
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ності суспільства і тим більш сприятливе підґрунтя з'являється для діяльності
радикальних ісламістських угруповань [13].
Таким чином бачимо, що головною проблемою, і одночасно важливим завданням, як для Європи в цілому, так і для урядів окремих європейських країн є
вироблення чіткої та ефективної інтеграційної політики, яка б сприяла успішній
адаптації мусульманських мігрантів до приймаючої держави, та одночасно
базувалася на тому, що мусульманська діаспора за своїм змістовним наповненням
(культурним, соціальним, політичним тощо) є дещо відмінною від інших меншин,
що проживають в Європі, а тому вона і потребує до себе специфічного підходу.
Слід зазначити, що такий підхід ні в якому разі не має сприйматися суспільством як
прояв расизму чи спроба прихованої дискримінації, яка б начебто за допомогою
офіційних документів та законів певним чином скоротила б окремі права
європейських мусульман, аби зменшити ступінь їх активності в європейському
регіоні. Специфічність даного підходу буде ґрунтуватися лише на тому, що на
відміну від інших меншин, що також проживають в країнах Європи, мусульманська
діаспора не є належною до секулярного суспільства, будь-які сфери її щоденного
життя регулюються саме релігією, а отже вирішення проблем і реалізація потреб
тих представників мусульманської цивілізації, що мігрували до європейських країн
має відбуватися з урахуванням саме цих, найважливіших для мусульманського
суспільства факторів.
Отже, можемо зауважити, що роль і місце мусульман в Європі в подальшому
залежатиме від того, якими саме діями будуть керуватися європейські уряди
стосовно мусульманської громади. Виходячи з цього, автор вважає доречним
запропонувати можливі сценарії розвитку даного питання:
Сценарій А. Спроба розвитку євроісламу (або подібної інтеграційної моделі).
Цей новий вид ісламу повинен поєднувати мусульманські обов'язки і принципи із
західними елементами, такими як права людини, влада закону, демократія і гендерна рівність [84]. Таким чином, мусульманин інтегрується в європейське суспільство, і
стає одночасно і мусульманином, і європейцем. На думку Т. Рамадан, основоположника ідеї євроісламу, "європейський іслам" буде сприяти тому, щоб європейські
мусульмани не зачинялися в своїх гетто, а приймали активну участь в суспільному
житті Європи, і таким «мирним чином» поширювали іслам в європейських країнах
[34]. Проте, варто зауважити, що мусульман, що вступають у все тісніший контакт з
європейцями все ж не перестає хвилювати питання культурних і релігійних
відмінностей. Тобто, хоча в мусульманській діаспорі на Заході є деяке число людей,
які цілком комфортно почувають себе в секуляризованому суспільстві, і які не
дотримуються всіх обрядів ісламу, це не означає, що вони відмовилися від
сприйняття ісламу як найважливішого маркера своєї ідентичності [86]. Таким
чином можна вважати, що серед представників евроісламу рано чи пізно знайдуться ті, для кого культурні та релігійні цінності виявляться важливішими мирного
співіснування із західним суспільством.
Водночас не можна забувати про тих представників мусульманської діаспори,
які взагалі не виявляють жодного бажання пристосовуватися до європейських
порядків, а своє невдоволення вже існуючими і новоствореними законами виражають усілякими акціями протестів, що завдають чималої шкоди європейському
суспільству [87]. До речі, саме такі особи і складають більшість мусульманського
населення в країнах Європи.
Таким чином бачимо, що цей сценарій хоча й передбачає інтеграцію мусульман в європейське суспільство, все одно має на меті поширення ісламу в регіоні,
більш того, він не сприймається більшістю самих мусульман, отже рано чи пізно
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може стати причиною нових протестів і заворушень. Згідно з цим питання проведення «примусової інтеграційної політики» взагалі знімається само по собі.
Сценарій В. Ісламізація. Європа, боячись бути звинуваченою в расизмі і дискримінації не буде приймати жодних конкретних кроків щодо інтеграції мусульман в
європейське суспільство. Таким чином кількість мусульман в європейських країнах
буде тільки зростати за рахунок як міграції, так і високої народжуваності, і політичні перспективи мусульманського населення, яке з без того вже є важливим
фактором політичного життя Європи, будуть тільки збільшуватися. І відповідно до
цього, європейські мусульмани будуть вимагати все більше і більше змін як на
соціальному, так і на політичному рівнях [18]. Це призведе лише до подальшої
відособленості місцевих мусульман, зростання впливу радикального політичного
ісламу в їх середовищі, що вже незабаром може перетворитися на реальну загрозу
для внутрішньополітичної стабільності і самого існування сучасної Європейської
цивілізації [19].
Сценарій С. Контроль міграції. Європа сконцентрує свою увагу саме на
міграційній політиці, створивши жорсткіші умови міграції мусульман. Прикладом
може слугувати вибіркова міграція. Тобто, європейські країни будуть відкривати
двері лише для лікарів або програмістів, в яких є гостра необхідність,адже корінні
жителі чомусь не прагнуть здобувати необхідну для цього кваліфікацію [20]. Проте,
якщо таким чином все ж таки вдасться контролювати потік легальних мігрантів до
країн Європи, то залишається проблема мігрантів нелегальних (прикладом може
слугувати потік мігрантів з міст Сеута та Мелілья, що є територіями Іспанії, але
знаходяться на африканському континенті [21]).
Але навіть при проведенні жорсткої міграційної політики країнам Європи не
вдасться зупинити процес збільшення представників мусульманської культури на
Заході, оскільки кількість мусульманського населення тут збільшується також за
рахунок того, що приріст населення серед мусульман значно вищий, ніж у не
мусульман [22], та за рахунок звернення в іслам корінного населення Європи
(наприклад, у порівняно невеликій Франції кількість білих французів-мусульман
вже складає 50 тисяч осіб, що значно перевершує кількість навіть російських
мусульман) [23].
До того ж політика, що буде стосуватися лише зупинення міграційних потоків
не допоможе вирішити вже існуючих між мусульманським та західним суспільством суперечностей. Отже, свою увагу європейські уряди мають звертати не лише на
питання, пов’язані з процесами міграції, але й на вироблення порядку розв’язання
вже існуючих всередині Європи конфліктів.
Сценарій D. «Цивілізаційна нічия». Процес досягнення взаєморозуміння між
західним та мусульманським суспільством ускладнює той факт, що мусульманська
громада Заходу характеризується як етнічним, так і культурним різноманіттям [24].
До того ж, в Європі, як вже говорилося, немає єдиного офіційного представницького органу мусульман, з яким держава могла б вести діалог [25]. Згідно з цим,
Європа має всіляко сприяти створенню на своїй території відповідної структури яка
б представляла загальні інтереси всієї мусульманської громади Європи, таким
чином вимоги та потреби мусульман будуть представлені мирним шляхом, а
кількість можливих протестів та ісламістських і екстремістських виступів значно
зменшиться.
Слід зауважити також, що, для того щоб вести з мусульманською громадою
зрозумілий один одному діалог європейське суспільство має також певним чином
об’єднатися, тобто керуватися єдиною політикою стосовно мусульманських мігрантів та їх прав і обов’язків [26]. Іншими словами, європейські країни змушені будуть
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узгоджувати свою національно-державну політику з необхідністю розробляти
багатокультурні стратегії, враховуючи інтереси мігрантів.
Складність цього питання полягає в тому, що така політика має не тільки
гарантувати всі права, збереження релігійної і культурної своєрідності європейських мусульман, але й гармонізувати їхні відносини із суспільством, забезпечити
інтеграцію мусульман у сучасну європейську цивілізацію та не суперечити принципам самої європейської цивілізації [27].
Таким чином, пропоноване дослідження дає підстави зробити висновок, що
масові імміграційні процеси представників мусульманського світу на територію
європейського континенту сприяють не просто поступовому розповсюдженню
цінностей ісламського світу серед європейського населення, а й провокують ескалацію тривалого конфлікту між представниками обох цивілізацій. Особливість
мусульмансько-європейських відносин полягає в тому, що вони представляють
собою два повністю відмінних та несумісних один з одним суспільства: секуляризоване та несекуляризоване. Однак не дивлячись на це, представники мусульманської
діаспори продовжують мігрувати до європейських країн, одночасно зберігаючи свої
власні культурні традиції, і ні в якому разі не пристосовуючись до чужих. Особливо
це стосується мусульман-салафітів, тобто тих, хто є прихильниками фундаментального ісламу і в жодному разі не погодиться на впровадження якихось змін у власну
релігійну систему, навіть якщо ці зміни будуть декларовані законодавчими актами
приймаючої країни і їх невиконання буде призводити до юридичної відповідальності.
Таке небажання інтеграції до приймаючого суспільства та відносна самостійність
мусульман в його суспільно-політичному житті, яка нерідко базується саме на
агресивних екстремістських діях, стали причинами розвитку ісламофобії та ксенофобних настроїв у самих європейців.
Особливу увагу слід приділяти тим суспільним одиницям, які сполучають в
собі прихильність одночасно як до фундаменталізму, так і до ісламізму (радикального ісламу). Саме таке поєднання ідей в свідомості мусульманина є найнебезпечнішим
для європейських країн, оскільки саме радикальний іслам являє собою певну
ідеологію протесту, яка й призводить до росту ісламського екстремізму та
тероризму, політизації ісламу і створює загрозу безпеці суспільства. Як наслідок
все це може прискорити кризу економічної та політичної системи всієї європейської
цивілізації та призвести до вагомого дисбалансу в сучасних міжнародних відносинах.
Отже, задля збереження стабільності в регіоні Європа має виробити доцільну
та ефективну політику стосовно все менш інтегрованих мусульманських громад,
яка зможе забезпечити їм цю інтегрованість з урахуванням збереження їх культурної та релігійної своєрідності, проте одночасно не буде суперечити інтересам
європейських країн. Саме від цього і залежить подальше майбутнє європейського
регіону, та те, який з вищевказаних сценаріїв розвитку мусульмансько-європейських відносин все ж таки буде реалізовано.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются последствия миграционных процессов мусульманской общины на территорию Европейского региона, которые напрямую касаются
образования мусульманских национальных анклав внутри европейских стран и
нежелания представителей мусульманского общества каким-либо образом приспосабливается к законодательству и образу жизни принимающего государства. Статья
подтверждает, что осложняет процессы возможной интеграции факт все большего
распространения среди представителей мусульманской общины идей исламского
фундаментализма, который в свою очередь открыто выступает против секуляризо254
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ванного европейского общества. Касательно этого в статье также изучаются модели
сосуществования мусульманской общины в рамках европейского сообщества и
возможные пути развития дальнейших отношений между ними.
Ключевые слова: Европейский регион, исламский фундаментализм, мусульманская община, салафизм, радикализм, интеграция и ассимиляция, политизация
ислама, терроризм и экстремизм, секуляризованное общество, миграционная
политика Европы.
SUMMARY
The article considers different consequences of immigration processes of Muslims
to the European region, which are connected with the formation of national enclaves
inside European countries and with the reluctance of Muslim community to adapt to the
legislation and traditions of the host state. The article confirms that the processes of
possible integration are complicated by the fact of wide spreading among representatives
of Muslim community ideas of Islamic fundamentalism, which opposes against European
secularized society. In this regard the article also studies models of existence of Muslims
in the European community and possible ways of further development of relations
between them.
Key words: European region, Islamic fundamentalism, the Muslim community,
salafism, radicalism, integration and assimilation, the politicization of Islam, terrorism
and extremism, secularized society, migration policy of Europe.
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УДК 140.8:321.7

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ВСЕОБЩЕГО В ФИЛОСОФИИ Н. А. БЕРДЯЕВА
Т. А. Андреева
Реферат. Статья посвящена анализу соотношения индивидуального и общего
в онтологическом учении Н. А. Бердяева. Сделан вывод о связи философского учения
Н. А. Бердяева и необходимостью преодоления оппозиции «мы – они» в современном общественном сознании.
Ключевые слова: общее, индивидуальное, бытие, сознание, человечество.
В контексте современных социальных реалий особую значимость приобретают идеи Н. А. Бердяева о взаимосвязи индивидуального и всеобщего. В советский
период все регуляторы человеческой деятельности, все общественное бытие в
нашей стране детерминировались командно-административной системой. Каждый
человек был «встроен» в структуру как частица огромного механизма с четко
обозначенными, строго ограниченными правилами, которые фактически не несли в
себе даже элемента свободы и поэтому, в основном, совпадали с обязанностями
перед обществом. При этом функционировала нормативная мораль, опиравшаяся, в
противовес свободе и личностному началу, на представление о всеобщей дисциплине, обеспечивающей слаженность социального организма. Общественное сознание
до недавнего времени отражало константы советского бытия – сильные тоталитарные традиции и мощную монополистическую компоненту в экономике, политике,
морали. Социум сегодняшнего человека характеризуется интенсификацией процесса
индивидуализации и нарастанием степени универсальности, что требует осмысления
нового качества развития субъективности в контексте инвариантных условий. На
фоне экологического отчуждения происходит кризис цивилизационной идентификации. Одной из глобальных проблем современного общества является природа
омницида – самоуничтожения человеческой цивилизации. Новые научно-технические и политические (в частности, образование суверенных государств) доминанты
заставляют осмысливать вопросы о единстве человеческой цивилизации, о диалектической взаимосвязи «я – человечество», о преодолении дихотомии общественного
сознания «мы (свои) – они (враги)».
Как известно, понятие «Богочеловечество» ввел в философский лексикон
В. С. Соловьев. Он не просто стал номинально использовать его в качестве
философского концепта, но рассмотрел его в контексте всей мировой исторической
жизнедеятельности людей. Если христианское догматическое толкование «Богочеловечества» означало в первую очередь двойственную природу Иисуса Христа,
то у В. С. Соловьева – мистическое субъектное взаимоотношение Бога, как
идеальной субстанциальной основы истории, с человечеством. Такая взаимосвязь
преподносилась как реально существующее на Земле «…великое человеческое
единство, вселенское тело Богочеловека… Оно несовершенно, но оно существует;
…движется к совершенству, растет и расширяется во вне и развивается внутренне.
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Человечество уже не абстрактное существо, его субстанциональная форма реализуется в христианском мире, во Вселенской церкви» [1, с. 16].
Согласно В. С. Соловьеву, божественная субстанция идеальна, трансцендентна и, несмотря на воплощение в действительности, внемирна. Человечество же, как
исторический субъект, выражает волю и замысел Бога и потому является носителем
высшего смысла. Оно, как эмпирический субъект – нечто большее, чем есть,
поскольку несет в себе идеальный символический смысл.
Такой подход стал основополагающим при дальнейшей разработке проблематики Богочеловечества русскими религиозными философами, особенно Н. А. Бердяевым и С. Н. Булгаковым.
Целью нашей работы является историко-философский анализ развития онтологического учения Н. А. Бердяева о соотношении индивидуального и всеобщего.
Творчество Н. А. Бердяева, совпавшее с периодом политических катаклизмов,
претерпело кардинальные идейные изменения и включило в себя не только интересные философские мысли, но и блестящие историко-политические рассуждения.
Философа традиционно считают представителем субъективного идеализма, экзистенциалистом, персоналистом, абсолютизирующим индивидуальность, отстаивающим
целостность свободной личности, ценность творчества, выступающим против бездуховной тотальности. Тревогу мыслителя вызывало то, что в социальном бытии
главенствующими становятся вещные зависимости между индивидами. В «Самопознании» Н. А. Бердяев предстает как глубокий и оригинальный автор, который,
интериоризирует мировой исторический процесс, события своего времени, видя в
них часть собственного микрокосмоса. Большое творческое наследие этого философа
долгое время исследовалось через призму идеологических фетишей (восторженные
отзывы западных исследователей и оголтелая критика соотечественников –
большевиков), рассматривалось фрагментарно, без учета творческой эволюции
(наши философы не имели возможности ознакомиться со всеми его работами),
оценивалось как блестящая публицистика на злобу дня. Понятие «бердяевщина» в
советский период было окрашено черными красками. Сюда включали антиисторизм
и религиозный мистицизм, субъективный идеализм и крайний индивидуализм,
проповедь национализма и антигуманность, реакционность и негативизм в трактовке исторической эпохи. Тотальное отрицание идей Н. А. Бердяева в советской
философии определялось классово-идеологическим подходом.
Мыслителя обвиняли даже в том, что он работал «над разрушением прогрессивного наследия русской культуры, способствовал созданию чудовищного образа
России» [2, с. 133], разжигал мистицизм и религиозно-националистические эмоции.
В доказательство приводилась книга «Судьба России», которую представляли как
проповедь мистического мессианства и «высший тип национализма». Подобные
критические замечания высказаны в исторический период, когда общество еще
было расколото на два идеологически враждебных лагеря. И потому бердяевские
мысли о том, что империализм есть неизбежная и творчески прогрессивная тенденция к универсализации, оценивались в марксистской философии резко негативно.
Именно поэтому в наши дни важно обратиться к наследию Н. А. Бердяева,
который считал свое творчество «несвоевременным». Пришло ли его время сейчас?
Объективный, всесторонний анализ предполагает проникновение в суть религиозно-мистических идей ученого, выявление тех рассуждений философа, в которых
оригинально ставятся и решаются актуальные ныне проблемы. Одна из них – трактовка соотношения индивидуального и всеобщего в социальном бытии человечества.
Уже в одной из своих первых работ («Субъективизм и индивидуализм в
общественной философии», 1901 г.) философ затрагивает проблему такой взаимосвязи и анализирует её в рамках неокантианства. Критикуя «легальный марксизм»,
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он отрицает основополагающие марксистские и абсолютизирует кантианские идеи.
Так, мыслителя не устраивает то, что в марксизме принижается роль личности, не
учитывается специфика индивидуально-духовного. В противовес этому предлагается
считать индивидуальное первостепенным фактором социальной жизни, подчиняющейся закону «имманентной телеологии». Рассуждения о личности и обществе
(индивидуальном и всеобщем) в анализируемой работе противоречивы и бессистемны. Сам автор, считая эту книгу несовершенной, отмечал сформулированную в
ней основную гносеологическую проблему: «Познание зависит от ступеней
социальной общности людей,... познается не трансцендентальный субъект, не
универсальный разум, а конкретный человек с известной душевной структурой, с
зависимостью от социальных отношений людей» [3, с. 109]. Здесь намечается и
главная линия в решении Н. А. Бердяевым проблемы соотношения индивидуального и всеобщего в бытии человечества – его попытка анализа субъективности,
индивидуальности в контексте социальности как вторичного явления. Проследить
указанную линию невозможно без уяснения смысла употребляемых им основных
понятий: «свобода», «дух», «экзистирование», «личность», «объективация».
Перенося решение основного вопроса философии в сферу идеального,
отказываясь от «прежней онтологии» как рационализации, ученый концентрирует
внимание на духовном бытии субъекта, на «онтологии духа». Направленность духа
субъекта с целью изменения мира отражает тезис об относительной самостоятельности сознания, о возможности его активного влияния на бытие, что долгое время не
признавалось ортодоксальными сторонниками вульгарно понятого ими марксизма.
Негативно оценивая объективацию, которая для него «...есть приспособление
духа к состоянию мира, конформизм и неудача творческого акта духа, подчинение
личного общему» [3, с. 142], Н. А. Бердяев не отождествляет ее с воплощением.
Однако, в отличие от В. С. Соловьева (а потом и С. Н. Булгакова), отрицая понимание человеческой истории в виде материального развертывания Божественного
начала, рассматривает материю как лишенный внутреннего движения материал,
злой по своему происхождению и лишенный Бога Мир, неизбежно искажающий
идею. Соответственно, дух оказывается лишенным всех атрибутов объективного
бытия, а земная действительность выступает только объективацией истинной
первореальности – Богочеловеческой духовности.
Как следствие и нужен процесс «деобъективации» – «восстание духа против
природы», «преображение» духа. Отсюда обосновывается необходимость приобщения каждого человека к этой первореальности. Если В. С. Соловьев акцентировал
внимание на аспектах воплощения Божества в природе и социуме, то Н. А. Бердяев
ведет речь о мистическом раскрытии Бога в отдельной личности.
Однако, социальное бытие, в трактовке последнего, невозможно рассматривать
вне такого понятия, как «волевая активность человечества», которое, по Н.А. Бердяеву, определяет развитие экономики. Такой вывод противоречил основному
постулату марксизма, а бердяевская попытка внести «этические» ценности в марксизм оказалась неудачной.
Существует точка зрения, что в этот период ученый находился под влиянием
идеалистических народнических теорий «борьбы за индивидуальность» (Н. К. Михайловский) и «критически мыслящей личности» (П. Л. Лавров) [2, с. 146].
Разумеется, он был знаком с упомянутыми теориями. Но Н.А. Бердяев провозглашает абсолютизацию субъективности, приоритет свободной индивидуальности не
под влиянием политических лозунгов, исторических событий. Исходный пункт его
будущих рассуждений обусловлен теорией И. Канта. Проявляет ли он себя при
этом только как философ-экзистенциалист, персоналист, отстаивающий крайние
формы субъективного идеализма? Сам Н. А. Бердяев отмежевывался от субъектив260
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ного идеализма берклианского толка, хотя для него единственно подлинным бытием
являлось бытие субъектов. В обществе он выделил два уровня. Первый назван
божественным и объявлен основным. Второй, противоречащий первому, – реальный уровень социальной жизни – обозначен как «нейтральный».
Проблемы индивидуального и всеобщего, личности и человечества получают
дальнейшую разработку в книге «Новое религиозное сознание и общественность»,
где – много размышлений о религии, свободе, духовных идеалах, мистике и т.д.
Именно поэтому эту работу высоко оценил Д. С. Мережковский.
Н. А. Бердяев, по-прежнему, абсолютизирует свободу, личность. Его экспрессивная манера изложения, парадоксальность мышления позволяют критикам
сделать вывод, что «...отныне он стал выступать как крайний индивидуалист» [2,
с. 147]. Так ли это? Логика его дальнейших рассуждений о взаимосвязи индивидуального и всеобщего не меняется. Новым становится контекст осмысления –
доминирующие теологические мотивы о возможности всемирного соединения в
боге, о реальности религиозной общественности, о необходимости вселенского
исторического пути во Христе, а не в индивидуальном спасении. Попытка выступать
от имени «мистического христианства» (всеобщего) свидетельствует, что подтверждается всеми его работами, о желании философа проникнуть в суть явлений,
найти духовные инварианты бытия человечества, универсальные нравственные
ценности, т.е. те общезначимые и аксиоматические установки сознания, которые в
той или иной степени присущи кодексам общения различных стран и народов. Эти
установки возникли в процессе социальной дифференциации, в ходе длительного
исторического развития. Их восприняла религия, сделав своим достоянием.
Именно это «единое» теоретически осмысливали многие мыслители. Духовнонравственный инвариант всех религий зафиксировал в виде образа «перевернутого
цветка» Д. Л. Андреев. Он представлял мировой процесс как метаисторию. В « Розе
мира» – размышления об опасности уничтожения человечества и о всечеловеческом
Братстве. «Метафорический образ, послуживший названием упомянутой работы,
мыслитель сравнивает «…с опрокинутым цветком, корни которого – в небе, а
лепестковая чаша – здесь, в человечестве, на Земле» [4, с. 29]. В самом строении
Розы мира, что детерминировано идеей многослойности Вселенной, выделяются
концентрические круги: внутренний – сознательные творцы, средний – менее деятельные люди и внешний – те, кто еще не достиг сознания надрелигиозного единства.
Теоретический поиск Н. А. Бердяева в этом направлении – попытка расширить субъективный мир личности до сверхличного, всеобщего опыта, достичь
соборности. Последняя трактуется им неоднозначно, в контексте согласия и спора с
В. С. Соловьевым, который весь мировой процесс рассматривал как направленный
к Богочеловечеству и фиксировал в космогенезе три основные эпохи. В первую –
звездную (астральную) появляются небесные тела. Во вторую – солярную (солнечную) возникают сложные системы, (например Солнечная). В третьей – теллурической
(земной) эпохе возникает органическая жизнь, происходит освобождение человеческого сознания и появляется собственная история человечества. Соответственно,
в Богочеловечестве выделялась теософическая сущность, теократические условия
осуществления и теологическая цель. Человечество, приобретающее смысл и
целостность благодаря Софии (Мудрости Божией), становится центром мира и
окружностью божества. Оно рассматривается В. С. Соловьевым, особенно в 90-е
годы, как субъект нравственной и культурной деятельности, обладающий теологической силой.
Соловьевские размышления в этот период характеризуются возвышенным
пониманием тварного бытия, трактовкой материи как необходимого материала для
Боговоплощения (именно эта идея, о чем пойдет речь далее, будет воспринята
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С. Н. Булгаковым). В этих размышлениях прослеживается убеждение в ограниченных творческих возможностях человека, который согласно традиционному православию, не может творить онтологически новое, он является лишь помощником
Бога в его креативном замысле.
В отличие от В. Соловьева, Н. А. Бердяев негативно относится к идее постепенного становления бытия, потому, отталкиваясь от категории трансцендирования,
отрицает понимание Богочеловеческого процесса как эволюционного изменения
природного и социального мира. Отстаивая идею мгновенного соединения человека
с Богом, Н. А. Бердяев логично приходит к выводу трагичности, эсхатологичности
исторического процесса. Именно исход – возвращение в Царство Духа в конце
этого мира – оказывается средством преодоления объективации. Бытие человечества не определяется никакими закономерностями, но зависит от всемогущества Бога,
от свободы человека, а главное – от их взаимоотношений как личностей. Используя
не только понятие «Богочеловечество», но и термин «Богочеловечность», т. е.
персонифицируя Бога, мыслитель приписывает ему даже человеческие аффекты, что
выражается в возможности такого состояния – богооставленности мира и человека.
Последний понимается как двуединство трансцендентального и природного. Поэтому его сущность определяется ноуменально (принадлежность к Богочеловечеству)
и феноменально (во внешнем объективированном мире). Подтверждением первой
характеристики – ноуменальной – выступает свобода, на основании которой
личность преобразует окружающую действительность, определяет ход исторического процесса.
Признание зависимости исхода истории не только от Бога, но и от человека,
роднит бердяевскую позицию с учением В. С. Соловьева. Общая для них идея
обусловленности конца истории человеческой деятельности и ролью человека в
деле мирового спасения у Н. А. Бердяева выражается не только в укоренении духа в
онтологической структуре человека, в абсолютизации индивидуального, но и в
нахождении «всеобщего», в оригинальном понимании их взаимосвязи.
Анализируя эту взаимосвязь в морали, культуре, творчестве, политике, истории, личности, мыслитель усматривает в отказе от любых формальных законов
нравственный долг человека. Такая позиция философа объяснима. Находясь в
эпицентре важных исторических событий, он остро ощущал жесткий идеологический прессинг коллективизма и потому категорически отверг этот принцип, полагая,
что «коммунизм... есть образование идола коллектива» [5, с. 219], который «...хочет
произвести всеобщую, универсальную совесть» [5, с. 294]. Нельзя не согласиться с
его пониманием коллективной совести как явления метафизического. Это – категория, обозначающая самооценку человеком своего собственного поведения, что
предполагает интериоризацию моральных норм, обязательную ответственность
человека за свои действия перед самим собой («Тихий голос совести»). Коммунистический же принцип коллективизма означал (в чем убеждала тогдашняя советская
действительность) перенос ответственности на группу людей. Подобная установка
сознания была не нова. Как известно, древний грек перекладывал ответственность
за свои действия на богов, и, укрывшись в храме Аполлона, оказывался вне
досягаемости богинь возмездия. Совесть, как внутренний императив, психологический механизм морального переживания там не функционировала, она оказывалась
вне экзистенции человека. Своеобразную экзистенциальную трактовку этого
психологического механизма морального переживания и категории совести, как
известно, предложил Ж.-П. Сартр в пьесе «Мухи».
Н. А. Бердяев же указал на разрыв между индивидуальным и всеобщим в
коллективизме. При этом «всеобщее» им не отрицается, вместо коммунистического
принципа предлагается «коммюнотарность», отмечается, что слово коллективизм
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имеет право на существование, должно использоваться для обозначения совместных действий, групповых реалий (армия, нация, класс). Но, ставя проблемы морали
в центр философии, мыслитель провозглашает главным признаком нравственности
неповторимую индивидуальность. Сам же коллективизм сравнивается им с хайдеггеровским «Man», т.е. с неподлинным бытием и ложным сознанием.
Становится понятным его одинаково отрицательное отношение к коммунизму
и фашизму. Он видит в них системы, где коллективизм тесно переплетается с
авторитарностью, насилием. Причем, интересно, что коллективистские истоки
коллективизма он обнаруживает в безличном, анонимном характере капитализма и
возлагает больше надежды на «коммюнотарность», которая в идеале должна
способствовать переносу совести в глубину человеческой личности, противопоставленной не общине и общинности, а вещи и коллективу. По сути, «коммюнотарность»
рассматривается, как «качество личной совести», как «соборность», «отношение
человека к человеку через бога». Внутриличностный, санкционирующий единичные
поступки механизм, как известно, может функционировать при наличии внесубъективной реальности, содержащей специальные критерии человеческих действий.
Н. А. Бердяев же обосновывает эту реальность теологически, что свидетельствует о
наличии в его концепции элемента экстериоризации, против которого сам же
выступает.
Аналогично трактуется творческий акт личности. Всеобщее, универсально
значимое индивидуальное творчество, объявляется необходимым Богу. При этом, в
бердяевских работах выражен четкий социальный критерий творчества, культуры в
целом. Так, например, ученый критически оценивает культуру русского ренессанса,
видя в ней проявление социального и нравственного равнодушия. Показательны в
этом плане его определения индивидуальности и личности. Они не выступают
тождественными, так как «в личности есть моральный, аксиологический момент,
она не может определяться лишь эстетически» [5, с. 135]. Социальная значимость
искусства проявилась, по Н. А. Бердяеву, в том, что деятели российской культуры
начала ХХ в., каждый из которых – индивидуальность, не способствовали развитию
личности, а, наоборот, разлагали её. Поэтому интеллектуальное движение России
отмеченного периода названо им «асоциальным».
Осмысливая исторический процесс, философ констатирует во второй половине
XIX – начале XX вв. конфликты, войны и антиномии и отмечает, что национализм
царит в Европе и проявляет себя с одной стороны – в склонности всех народов к
самовозвеличиванию, а с другой – в ненависти к чужеродцам. Но он не останавливается на констатации этого факта, а пытается найти причины «оргии национализма»,
среди которых называет аморальный индивидуальный эгоцентризм, как подмену
Бога национальностью, отсутствие органического универсализма.
Подлинным гуманизмом пронизаны следующие слова: «...всякий иностранец
такой же человек, как и мой соотечественник, все люди равны» [5, с. 241]. Реальные
ценности, действительно, не имеют национальных границ, «провинционализма
пространства». Благодаря наличию этих ценностей, индивидуальное воспринимается всеобщим, что подтверждается бердяевским творчеством, русская проблематика
которого, действительно, стала универсальной.
Отстаивая правду универсализма, «националист» Н. А. Бердяев признает, что
«готов принять даже интернационализм». Индивидуальное здесь не абсолютизируется, а рассматривается в контексте исторических событий. Утверждение возможности такого совершенствования не равнозначно «прогрессисткой» позиции
В. С. Соловьева, отстаивающего возможность эволюции человечества. В отличие от
своего предшественника Н. А. Бердяев акцентирует внимание на «богочеловечности
человека», ищет пути сближения трансцендентного Божества и личности. Для него
«...прогресс приемлем в том случае, если он совершается не только для грядущих
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поколений, но и для меня» [5, с. 262]. Эта идея вызвала особо резкую критику со
стороны ортодоксальных коммунистов, так как она способствовала возникновению
представления о коммунизме как цели на вершине горы, к которой на крови и
костях предшествующих поколений поднимаются строители нового общества.
Подлинный гуманист, конечно, не признает подобной телеологии, считает,
что общее не должно довлеть над свободой индивида. Исходя из субъекта как
«конкретной тотальности», он не «превращает живые явления в ходячие, движущиеся скелеты» [2, с. 83], а наполняет их всеобщим духовным смыслом автономной
личности, свободной индивидуальности.
Исследуя взаимосвязь нации и человечества, ученый не гипертрофирует индивидуальное в социальном бытии. В этом убеждает его работа «Судьба России», где
речь идет о человечестве, национальности, личности.
Представляется уместным сопоставить названную работу с «Больной Россией»
Д. С. Мережковского. Оба автора размышляют о бедах своей Родины, о социальных
антиномиях, о борьбе личности с обществом.
Д. С. Мережковский, хотя и мечтает о преодолении природной необходимости
в религии «Третьего Завета», в грядущем «Третьем человечестве» которое видится
ему как идеальное и единое, мистико-пессимистически оценивает признаки «болезни России» и перспективы ее развития.
Его соотечественник, несмотря на эсхатологические мотивы, более оптимистичен. Действенный гуманизм и глубокое проникновение в социальный пласт истории
характеризуют бердяевский анализ соотношения национального и общечеловеческого. «Человек входит в человечество через национальную индивидуальность», а
«...установление всечеловеческого братства будет не исчезновением, а утверждением национальных индивидуальностей», – отмечает мыслитель и вводит понятие
«совершенное единство», выделяя в нем общественное, общечеловеческое, космическое или божественное [5, с. 92].
Это понятие представляет собой высшую и наиболее полную форму бытия
всей множественности индивидуальных существований в мире. Такое понимание
свидетельствует о том, что философ всеобъемлюще и глубоко, не метафизически, а
диалектически трактует взаимосвязь индивидуального и всеобщего. Своеобразная
диалектика пронизывает его объяснение специфики любой национальности. Последняя предстает как своеобразная противоречивая концентрация единого (нации) и
всеобщего (человечества). Н. А. Бердяев заявляет, что национальность есть проблема
историческая, а не социальная, и её трудно трактовать абстрактно, вне конкретной
культуры. Отмеченное противоречие нельзя свести к терминологическому разночтению понятий. Несмотря на методологическую установку философа познавать
мир через субъективность, социальный контекст детерминирует реальную действительность. Подтверждением тому служит и критическое отношение этого автора к
космополитизму, отрицаемому им из-за абстрактной утопичности. К данному
феномену он подходит рационалистически (полагает, что в космополитическом
сознании нет понятия, образа универсума), а так же сенсуалистически (описывает
чувства гражданина вселенной). Отрицательно относясь ко всякой иерархии,
Н. А. Бердяев тем не менее предлагает рассматривать картину приобщения человека
к космической жизни как восхождение по иерархическим ступеням индивидуального и приветствует любовь к своему народу, видя в ней основу для такого же
чувства к человечеству.
Проблемам человечества отводится значительное место в «Судьбе России»,
где, в частности, четко фиксируется двойственный характер социального развития
и отмечаются тенденции индивидуализма и универсализма. Индивидуалистическая
направленность связывается с национализмом, коллективистская – с империализмом.
264

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Характеризуя колониализм, Н. А. Бердяев проводит социально-политический анализ,
констатирует проблему положительной роли зла в истории. Колониализм, несмотря
на свои отрицательные стороны, действительно способствовал территориальному,
экономическому единству человечества.
Осознавая противоречивые моменты социального бытия, философ ищет основы для выхода из кризиса. Из предложенных им трех перспектив социального
развития (фатальный распад; организованный, механический коллективизм; духовное, внутреннее преобразование мира) оптимистически оценивается третий. Он
верит, что тенденция к индивидуализации, свободе, вбирающая в себя всю полноту
бытия (творчества, бога) – подлинная перспектива развития несовершенного пока
общества. Поэтому о Н. А. Бердяеве недостаточно сказать, что «...он был мыслителем с ярко выраженным социальным темпераментом» [2, с. 153]. И тем более
грубой ошибкой является утверждение, что его поздние работы («Царство Духа и
Царство Кесаря», «Самопознание») «...в значительной степени явились негативной
реакцией на прогрессивное изменение в мире» [2, с. 153].
ВЫВОДЫ. В анализируемом учении человечество – не совокупность безликих индивидов, а своеобразное единство свободных личностей, каждая из которых
ответственна за себя, за других, а в конечном итоге и за судьбу мира. Человечество
характеризуется не как механическая сумма людей, а как духовная общность
экзистенциальных субъектов, объединенных одной историей. Ему придается метафизический статус – абстрактной общности, судьба которой зависит от творческих
усилий свободного человека.
Поэтому рассуждения Н. А. Бердяева о специфике индивидуального и всеобщего в социальном бытии человечества теоретически актуальны и практически
значимы, особенно для новых государств СНГ, в частности для суверенной Украины.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена аналізу співвідношення індивідуального та загального в
онтологічному вченні М.О. Бердяєва. Зроблено висновок про зв'язок філософського
вчення М.О. Бердяєва та необхідністю подолання опозиції «ми – вони» в сучасній
суспільній свідомості.
Ключові слова: загальне, індивідуальне, буття, свідомість, людство.
SUMMARY
The article is devoted to the analysis of correlation of individual and general in
ontological teaching of N.A. Berdyaev. The conclusion about the connection between the
philosophical teaching of N.A. Berdyaev and the necessity of overcoming of the
opposition “we – they” in modern social consciousness has been made.
Key words: general, individual, being, consciousness, humanity.
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КРИТИКА Н. А. БЕРДЯЕВЫМ ЕВРАЗИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
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В статье анализируются основные направления критики Н. А. Бердяевым
евразийской концепции философии истории, представленные им в статьях «Евразийство» и «Утопический этатизм евразийцев». Указываются основные противоречия евразийского учения. Оцениваются перспективы неоевразийской идеологии в
современной Украине.
Ключевые слова: евразийство, Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, Н. А. Бердяев, империя, тоталитаризм.
Исторический период, который сегодня переживает украинское общество,
характеризуется большинством социальных философов как транзитный. Вряд ли
кто-то из них будет оспаривать тезис, что мы вновь живем в «эпоху перемен». Но
вот в оценке стартовой и финальной точек этого исторического транзита единой
позиции среди авторов не наблюдается. Чем был для Украины Союз ССР – «тюрьмой народов» или уютной колыбелью, в которой под опекой сильного старшего
брата были воссоединены все растащенные по соседним империям национальные
земли? Что есть для Украины независимость – шанс сказать собственное слово в
мировой истории или способ цивилизационного бегства из «русского мира» в лоно
Европы? Куда движется Украина – от индустриального общества к информационному или же к феодальной структуре управления страной? Поиск ответов на эти и
многие другие вопросы заставляют нас обратиться к богатому опыту философии
истории.
Нынешний спор проевропейской и пророссийской партий в украинском
интеллектуальном сообществе может быть рассмотрен как видоизмененное продолжение старой дискуссии между западниками и славянофилами. Между тем, в 20-е
годы прошлого века в среде российской эмиграции сформировалось течение, равно
альтернативное как западничеству, так и славянофильству. Речь идет о евразийстве,
новейшие версии которого претендуют на статус постсоветской идеологии [См.: 1].
Евразийство в концентрированной форме выразило противоречивое единство
цивилизаций Востока и Запада. В основе классических воззрений евразийцев на
мировую историю лежала преимущественно географическая рефлексия, что делает
справедливой оценку данного учения как «геософии». Основатели евразийской
концепции – Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский и др. – справедливо указывали, что та цивилизация, которую мы обычно именуем Европейской или
Западной, отнюдь не конгруэнтна границам европейского континента. Точно также
и Восток, представленный буддистско-конфуцианской, индуистской, исламской
цивилизациями, не объемлет собой всей Азии. Географически между Западом и
Востоком находятся бескрайние пространства России, которая не есть ни Запад, ни
Восток, ни Европа, ни Азия. Это – особая цивилизация, органически соединившая в
себе культурные элементы обеих составляющих. Это одновременно и Европа, и
Азия: отсюда и название учения – евразийство.
Сегодняшняя геополитическая ситуация во многом созвучна периоду 1920-х
годов. Распад империи (Союза); центробежные силы, институциализировавшиеся в
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национальные государства; их поддержка западными демократиями, и, вместе с тем,
возрождение имперских амбиций Москвы – вот лишь некоторые аспекты, которые
делают востребованными не только классическое евразийство или его современные
интерпретации, но и те критические аргументы, которые высказывались в адрес
евразийцев философами истории.
Критический анализ концепции евразийства начался едва ли не ранее, чем ее
варианты успели распространиться по миру. Н. А. Бердяев, П. В. Флоровский,
П. М. Бицилли в своих рецензиях и статьях высказали немало ценных замечаний,
не утративших своей актуальности и поныне.
Поэтому целью данной статьи является анализ критики Н. А. Бердяевым евразийской концепции.
Широко известно, что Н. А. Бердяев был одним из пассажиров «философского
парохода», покинувшего в конце 1922 года пределы большевистской России.
Однако мало кто знает, что за рубежом Николай Александрович оказался поначалу
в ситуации духовной изоляции. Подобно Франку и другим «новым эмигрантам» он
был вынужден противостоять уже сложившемуся крылу «правого политического
антикоммунистического идейного активизма во главе со Струве». Поставленный
перед необходимостью практически с нуля налаживать научные связи, Н. А. Бердяев с интересом отнесся к евразийству, которое в 1923 году развивалось еще в
рамках «веховской» идейной традиции.
Благодаря публикациям Модеста Колерова [4] стали известны планы совместных работ Н. А. Бердяева и П. Н. Савицкого, которые, впрочем, не были реализованы. «Удивительно высокая степень компромиссности Бердяева к евразийству – не
столько даже к идейно определенному направлению, сколько к бытовой и публицистической его самопрезентации (поверхностно-показному православию и
«культурному антисемитизму») – говорила о крайнем значении этого проекта для
идейного самоопределения Бердяева и его союзников. Теперь историк сможет с
полным основанием сказать, что, в поисках аудитории и опоры, не только
Карсавин, но и Бердяев в первый год изгнания вполне готов был к солидарности с
евразийством, отвергая в нем лишь «сектантство»» [5, с. 309].
Лишь обретя искомую «опору», Н. А. Бердяев сформулировал свое критическое отношение к евразийству в двух статьях. Это, во-первых, статья «Евразийцы»
[2], опубликованная в 1925 году в четвертой книге «Евразийского вестника», и вовторых, «Утопический этатизм евразийцев» [3], напечатанная в 1927 году в восьмом
номере религиозно-философского журнала «Путь», основанного философом двумя
годами ранее в Париже.
«Евразийцы выступили шумно и самоуверенно» – пишет в первой из названных статей Н. А. Бердяев, отмечая одновременно, что в их философии истории мало
оригинальности. Принципиально новой можно считать лишь туранско-татарскую
концепцию русской истории Н. С. Трубецкого. В остальном же евразийство является
«воспроизведением мыслей старых славянофилов, Н. Данилевского (Н. Данилевского в особенности), некоторых мыслителей начала XX века (так типичным евразийцем
по настроению был В. Ф. Эрн)» [2, с. 291]. По мнению Бердяева, евразийство было
ценно не столько новыми теоретическими разработками, сколько эмоциональной
оценкой происходящей в пореволюционной России событий. В отличие от большинства эмигрантов, отражающих подавленные настроения побежденных, евразийцы
демонстрируют «молодой задор», им присуща «пореволюционная бодрость».
Ничто дореволюционное невозможно уже, возможно лишь пореволюционное.
Реализм евразийцев заключается в том, что они пытаются быть таким пореволюционным направлением. «Они улавливают какое-то широко распространенное
настроение русской молодежи, пережившей войну и революцию, идеологически
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облагораживают «правые» инстинкты. Их идеология соответствует душевному укладу нового поколения, в котором стихийное национальное и религиозное чувство не
связано со сложной культурой, с проблематикой духа» [2, с. 291]. Впрочем,
буквально в следующих строках Николай Александрович сам себе противоречит,
отмечая в качестве положительной стороны учения то, что «евразийцы решительно
провозглашают примат культуры над политикой» [2, с. 292]. Сам Бердяев усматривал в этом первейшее средство борьбы с тем культурным кризисом, в который
погрузилось человечество (см. [6]).
Специалисты по всемирной истории фиксируют, как минимум, три основных
очага евразийской государственности: империю Александра Македонского, стремившегося объединить эллинскую и персидскую культуры в единое целое, Византию и
государство Российское. При этом отмечается, что оптимальной формой организации политической власти выступает империя. В случае же ее распада и образования
на ее месте национальных государств, мы наблюдаем значительную инерцию в сфере
духовной культуры, которая не сразу реагирует на изменение геополитической
ситуации. Как возможные варианты такого ответа рассматриваются две противоположных тенденции: рост национализма или акцентуация универсалистских
(космополитичных, ойкуменистских, глобалистских) ценностей.
Н. А. Бердяев проводит параллель между современным ему межвоенным,
пореволюционным периодом русской истории и эпохой эллинизма. Представляется
целесообразным экстраполировать данную аналогию и на нынешний, постсоветский
этап, поскольку многие положения, высказанные Бердяевым, справедливы и сегодня.
Для всех этих периодов – эллинизма, 20-х годов ХХ века и порубежья третьего тысячелетия – характерна всевозрастающая интенсивность международных
контактов, взламывающих ограниченность национальных мирков и изоляционизм.
Нации как продукт европейского Нового времени были призваны спаять в границах
государств несколько этносов, превратить носителей этнических культур в граждан,
повысить уровень их самоотождествления в иерархии идентичностей до этатического. На это были направлены национальные идеологии и новые национальные
мифы, но с образованием государственного монолита они выполнили свою историческую миссию.
Империи имели дело не столько с этносами, сколько с готовыми нациямигосударствами (если вообще корректно говорить о нациях вне европейского континента). Империя возникала тогда, когда метрополия подчиняла себе достаточно
зрелые, сложившиеся культуры, а потому для легитимации своего господства
метрополия вынуждена апеллировать к сверхнациональным, универсалистским
ценностям.
«Ныне кончаются времена замкнутых национальных существований, – писал
Н. А. Бердяев, – Все национальные организмы ввергнуты в мировой круговорот и в
мировую ширь. Происходит взаимопроникновение культурных типов Востока и
Запада. Прекращается автаркия Запада, как прекращается и автаркия Востока.
Эллинистическая эпоха действительно была эпохой «евразийской» культуры, но в
том смысле, что в ней соединились Восток и Запад, Азия и Европа. Такого рода
«евразийство» есть универсализм, подготовивший почву для христианства» [2,
с. 294]. И тезис «несть ни эллина, ни иудея» наглядно демонстрирует следующий
шаг в иерархии идентичностей, когда все люди равны перед Богом.
Именно в этом направлении «работала» и русская идея. В глобальных
масштабах должен образоваться единый духовный космос, в который, как отмечает
Бердяев, русскому народу предстоит сделать свой большой вклад. «Задача, которая
теперь стоит перед Россией, ничего общего не имеет с той задачей, которая стояла
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перед допетровской, старой Россией. Это есть задача не замыкания, а выхода в
мировую ширь» [2, с. 295].
По мнению Бердяева, грядущая историческая эпоха также будет основываться
на универсалистских ценностях, противоположных национализму, идеология которого безвозвратно уходит в прошлое. Евразийцы в этом плане верно подметили
всевозрастающее значение Востока. Мировая культура уже не может быть исключительно европейской, и народы Азии уверенно вливаются в поток мировой истории.
Но, критикуя цивилизацию Запада за ее приземленность и бездуховность
(старый, традиционный мотив славянофильствующей мысли, – замечает Бердяев),
евразийцы явно перегибают палку в своем отрицании достижений европейской
культуры и в абсолютизации культурного значения Азии. «Евразийцы хотят
остаться националистами, замыкающимися от Европы и враждебными Европе. Этим
они отрицают вселенское значение православия и мировое призвание России как
великого мира Востоко-Запада, соединяющего в себе два потока всемирной истории.
Их евразийская культура будет одной из замкнутых восточных, азиатских культур.
Они хотят, чтобы мир остался разорванным, Азия и Европа разобщенными, т.е. они
в сущности антиевразийцы» [2, с. 294–295].
Евразийцы не видят масштабности стоящей перед ними миссии, сводя все к
фиксации своеобразия национальных культур, оставаясь по сути партикуляристами.
Делая ставку на национализм, они порывают с лучшими традициями русской религиозно-национальной мысли, выступая противниками всечеловечности и всемирности.
«Данилевский им ближе, чем Достоевский…, – продолжает философ, – Евразийцы
восстанавливают историософическую теорию Данилевского и усваивают себе его
натурализм и номинализм. Историософические взгляды Данилевского и евразийцев
есть наивная и философски неоправданная форма номинализма, номиналистического
отрицания реальности человечества. Евразийцы реалисты в понимании национальности и номиналисты в понимании человечества» [2, с. 295].
Примечательно, что логические построения в отношении номинализма/реализма человечества сочетаются у Н. А. Бердяева с сугубо теологической аргументацией. «…Номиналистическое разложение реальных единств, – пишет он, – нельзя
произвольно остановить там, где хочешь. Номинализм не может признать и
реальности национальности, как не может признать и реальности человеческой
индивидуальности – разложение реальных единств идет до бесконечности. Если
человечество или космос не есть реальность, то столь же не реальностны и все
остальные ступени. Евразийцы как будто бы хотят вернуться к языческому партикуляризму, духовно преодоленному христианством. Если не существует человечества
как духовного единства и реальности, то христианство невозможно и лишено
всякого смысла боговоплощения и искупления. Отрицание реальности и единства
человечества как иерархической ступени бытия есть в сущности отрицание догмата
богочеловечества Христа. Крайние формы церковного национализма и партикуляризма есть языческая реакция внутри христианства, есть неспособность вместить
истину о богочеловечестве Христа. Разделяет плоть и кровь, дух же соединяет.
И одинаково ложно отрицать реальность и единство человечества, как и реальность
и единство национальности. Мир есть иерархический организм, конкретное всеединство. Поэтому интернационализм есть такая же ересь, такая же абстракция, как
и национализм» [2, с. 297]. Культура, по Бердяеву, никогда не может быть интернациональной, она всегда национальна и, одновременно, сверхнациональна по своим
достижениям и универсальна по своим основам.
Именно такие универсальные основы человеческой культуры были заложены
в период античности. «Мы принадлежим не только Востоку, но и Западу через
наследие эллинства. Мы – платоники. Западные люди по преимуществу аристоте269
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левцы. На нас почил эллинский дух, универсальный эллинский гений. Мы стали бы
окончательно азиатами, восточными людьми, если бы отреклись от греческой патристики, от св. Климента Александрийского, от каподокийцев, если бы туранское
начало в нас окончательно возобладало. И мне кажется, что евразийцы предпочитают плотское наследие туранское духовному наследию эллинскому, они более
гордятся своей связью с Чингисханом, чем своей связью с Платоном и греческими
учителями Церкви. Евразийская философия истории есть чистый натурализм.
Национально-расовая и географическая историософия столь же материалистична,
как и экономический материализм. Она отрицает, что философия истории есть
философия духа, духовной жизни человечества. Она забывает, что, кроме Востока и
Запада, кроме столкновения рас и кровей, есть еще царство духа, и что потому
только возможно стало в мире христианство» [2, с. 298].
Критикуя далее абсолютизацию туранского элемента в русской культуре,
Бердяев отмечает, что евразийцы Чингисхана явно предпочитают Св. Владимиру.
Для них Московское царство есть крещеное татарское царство, московский царь –
оправославленный татарский хан. И в этом государственном идеале чувствуется
непреодоленное язычество азиатских племен. «Евразийцам вновь, – пишет Бердяев, –
уместно поставить вопрос Вл. Соловьева: «Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса или Христа?» «Восток Ксеркса» очень их пленяет, они не могут
его победить в себе и не хотят его победить в русском народе. Между тем как и
наш большевизм есть порождение «Востока Ксеркса». Все будущее русского
народа зависит от того, удастся ли победить в нем нехристианский Восток, стихию
татарскую, стереть с лица русского народа монгольские черты Ленина, которые
были и в старой России. Можно вполне согласиться с тем, что татарское иго имело
огромное, не только отрицательное, но и положительное значение в русской
истории, что оно способствовало выработке в русском народе самостоятельного
духовного типа, отличного от западного. Но это отнюдь не ведет еще к татарскому
самосознанию, к подмене русской идеи идеей туранской. Между тем как у евразийцев исчезает своеобразие и единственность русского духовного типа, русской
идеи, русской вселенской христианской идеи» [2, с. 300].
Второй момент, за который Бердяев критикует евразийскую концепцию
истории, связан с видением путей ее социально-политического воплощения. Будучи
религиозным мыслителем, он не приемлет евразийского идеократического проекта.
Идеократия есть господство элиты, являющейся носителем государственной идеологии. Идеократический проект евразийства Бердяев сопоставляет с проектом
идеального государства Платона. Правящий слой, который будет носителем
истинной евразийской идеологии, и должен создать республику Платоновского типа,
управляемую «философами». У Платона была вечная и истинная аристократическая идея господства лучших, но Платоновская утопия совершенного государства,
очень живучая в истории, означает подавление личности и свободы. Совершенное
государство Платона есть абсолютная тирания. По сравнению с ней политика
Аристотеля в «несовершенном государстве» представляется обителью свободы.
Возможно, соглашался Бердяев, государство и может быть сильным, но оно
должно знать свои границы. Евразийцы правы, когда видят у власти элиту, но
утопический этатизм евразийцев приводит их к той ложной и опасной идее, что
идеократическое государство должно взять на себя организацию всей жизни, т.е.
организацию всей культуры, мышления, творчества, организацию и душ человеческих, что, по мнению Бердяева, является задачей Церкви. «Такова ведь и задача
коммунистического государства, которое понимает себя как Церковь и заменяет
Церковь. Коммунизм тоже есть идеократия, господство подобранного правящего
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слоя, претендующего быть носителем истинной коммунистической идеологии, идеи
пролетариата».
Парадоксально, но в своем этатизме и стремлении упорядочить общественную жизнь на рациональных основах евразийцы предлагают путь европеизации и
американизации России, на котором «происходит существенное перерождение
русской души и отступничество от русских чаяний». Это Западу свойственны
государственность, национализм, любовь к власти, инстинкт организации и конструкции, рационализм и формализм, боязнь мистики, особенно мистики апокалиптической. Вопреки собственным декларациям и симпатиям к Востоку, в своем
идеократическом проекте евразийцы предстают как государственники, они «имеют
волю и вкус к власти, они сторонники организации, конструктивисты, в них очень
силен элемент рационалистический, они очень отталкиваются от мистики, и им
совершенно чужда эсхатологическая настроенность». В этом парадокс евразийства:
отталкивание от Европы и обращение к Азии ничуть не мешают европеизации.
Бердяев опрометчиво полагал, что государственная машина отжила свой срок.
«…Я склонен думать, – писал он, – что мы вступаем в эпоху ослабления государств
в тех их формах, которые сложились в новой истории, и усиления самоорганизации
общества и общественных союзов. Диктатура и цезаризм являются симптомами
этого разложения старого государства» [2, с. 306]. История не подтвердила этих
прогнозов. И вслед за итальянским фашизмом в последующие годы тоталитарные
режимы установились во многих странах Европы, кульминацией чего стал германский Третий Рейх. Роль государства в этих странах отнюдь не ослабла, а многократно усилилась. Даже сегодня, в начале ХХІ века, в условиях развитых институтов
гражданского общества, в условиях многократного усиления глобализационных
процессов, было бы преждевременно списывать государство «на свалку истории».
Тем не менее, ожидание Бердяевым «эпохи ослабления государства» не помешало ему вскрыть тоталитаристские тенденции евразийского проекта идеократии.
Он не использует слово «тоталитаризм», но по сути предостерегает от опасностей
грядущего тоталитаризма, указывая, что государство, стремясь захватить полный
контроль над всеми сферами жизни, не оставляет места для свободного общества и
свободной личности. «Государство не есть воплощение на земле абсолютного духа,
как думал Гегель, как думали римляне. Государство имеет свою миссию на земле, и
христианство освящает начало власти. Но государство всегда не адекватно, всегда
греховно и в нем всегда возможно торжество царства зверя. Это царство зверя,
Левиафан, обнаруживается и в государствах монархических и в государствах демократических и социалистических. Диктатура партии или правящего слоя, который
будет носителем истинной идеологии, скопирована евразийцами у коммунистов.
Но диктатура партии много горше диктатуры одного лица. Диктатура Муссолини
менее тягостна, чем диктатура неисчислимого количества фашистских мальчишек.
Диктатура Ленина все-таки лучше, чем диктатура центрального комитета коммунистической партии. И это определяется тем, что в монархическом начале есть своя
непреходящая правда, хотя и относительная. Диктатура по существу своему может
быть лишь переходным состоянием, а не идеалом политического устроения. В этом
отношении евразийская идеология не чиста и слишком насыщена аффектами и
эмоциями нашей эпохи. Есть большие основания думать, что мы идем от диктатуры к диктатуре» [3, с. 308].
Подводя итоги сказанному, отметим, что Н. А. Бердяев, в целом, верно подметил наиболее уязвимые места евразийской концепции. Во-первых, противоречие
между националистическими и универсалистскими ценностями решается евразийцами в пользу первых, несмотря на то, что сама идея единства Запада и Востока
предполагает некое общее духовное основание. Евразийцы, резюмирует Бердяев,
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более являются выразителями империалистической идеи в ее татарско-чингисханской или немецко-петровской версиях, чем русских духовных упований. Неоевразийцы также ратуют за воссоздание империи на территории постсоветских стран.
Во-вторых, идеократический проект евразийства мало чем отличался от тех
стихийно развертывающихся тоталитаристских тенденций, которые имели место в
Европе в 20-е годы прошлого века. «Такого рода душевная формация может
обернуться русским фашизмом» [2, с. 291], – делает вывод Н. А. Бердяев. Критика
философом социально-политической доктрины евразийства есть критика тоталитаризма как такового. И коль скоро Украина встала на путь демократизации, приоритета права, создания сильного гражданского общества, политические заигрывания с
неоевразийством представляются несовместимыми с выбранной стратегией исторического развития.
РЕЗЮМЕ
У статті аналізуються основні напрямки критики М.О.Бердяєвим євразійської
концепції філософії історії, подані ним у статтях ”Євразійство” і „Утопічний етатизм
євразійства”. Вказуються основні суперечності євразійського вчення. Оцінюються
перспективи неоєвразійської ідеології в сучасній Україні.
Ключові слова: євразійство, М. С. Трубецький, П. М. Савицький, П. П. Сувчинський, М. О. Бердяєв, імперія, тоталітаризм.
SUMMARY
In the article are analyzed basic directions the critics N.A.Berdyaev of Eurasian
conception of philosophy of history, presented by him in the articles “Evraziystvo” and
“Utopian etatizm of Eurasians”. Basic contradictions of Eurasian conception are
indicated. The prospects of newevrazian ideology in modern Ukraine are estimated.
Key words: Eurasian conception, N. S. Trubetskoy, P. N. Savitskiy, P. P. Suvchinskiy,
N. A. Berdyaev, empire, totalitarianism.
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КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА АНТОНИО ГРАМШИ
Н. П. Рагозин
Донецкий национальный технический университет
Реферат. На материале работ А. Грамши осуществляется реконструкция
его концепции духовного производства. Исследуются взгляды итальянского марксиста на роль интеллектуалов в системе духовного производства, их типы и
функции в обществе. Рассматривается проблема создания системы народного
просвещения, формирования исторического союза интеллектуалов и народа.
Ключевые слова: духовное производство, «органические» и «традиционные»
интеллектуалы, гегемония, исторический блок, мировоззрение, просвещение.
Концепция духовного производства итальянского марксиста Антонио Грамши
(1891–1937), разработанная в 20–30-е годы ХХ века, сохраняет свою актуальность и
сегодня. Несмотря на то, что концепция Грамши создавалась в условиях первого
глобального кризиса капитализма, в ней имеется постановка проблем, которые
требуют своего решения в мире, стоящем перед лицом второго глобального кризиса
капитализма.
Вехами первого глобального кризиса стали Первая мировая война, ряд пролетарских и национально-освободительных революций, из которых наиболее значительной была Октябрьская революция в России, мировой экономический кризис
20–30-х годов, установление в большинстве европейских государств фашистских,
диктаторских режимов, подготовка и развязывание Второй мировой войны. Кризис
мировой капиталистической системы вызвал подъем революционного движения.
При этом революционная практика ставила перед теорией такие вопросы, на которые
либо имелись лишь самые общие и схематичные ответы, либо эти ответы еще нужно
было найти. Революционная теория должна была решить не только проблему «как
одержать победу в революционной борьбе?», но и проблему сохранения победы,
т.е. построения такого общества, в котором была бы невозможна реставрация отрицательных сторон старого общества, что неоднократно случалось в предшествующих
революциях. При этом следовало иметь в виду, что способ достижения победы
неизбежно накладывал свою печать на черты победившего общества.
Исторический опыт первого глобального кризиса капитализма подтверждал
вывод В.И. Ленина о том, что революционная борьба трудящихся сама по себе не
может выработать у них теоретического понимания современного общества, а
потому необходимо внести революционную теорию в массы. Но этот опыт также
показал, что экономически и политически господствующий класс обладает средствами духовного господства, благодаря которому он способен подавить, ограничить
или направить в нужное для себя русло протест подчиненного класса. Соединение
революционной практики и революционной теории предполагало создание системы
просвещения масс, а, значит, требовало наличия особого слоя просветителей трудящихся (или, как некогда писали у нас, «трудовой интеллигенции»). Требовался
союз интеллектуалов, тружеников духовного производства («пролетариев умственного труда») и тружеников материального производства, союз интеллигенции и
народа. Именно эта проблема, как нам представляется, находится в центре размыш-
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лений А. Грамши, зафиксированных в его главном труде – «Тюремных тетрадях» 1,
заслуживающих специального исследования.
Следует заметить, что проблема соотношения и роли объективного и субъективного факторов исторического процесса давно находится в центре дискуссий
последователей К. Маркса. Напомним, что еще в эпоху II Интернационала
Г. В. Плеханов полемизировал с представителями катедер-социализма, доказывая
им, что не следует уповать на автоматическое действие законов капитализма,
которое само собой без борьбы пролетариата приведет общество к социализму,
подчеркивая, тем самым роль субъективного фактора в истории. А в более поздних
своих работах Плеханов уже критиковал В. И. Ленина за преувеличение роли
субъективного фактора, обвиняя его в бланкизме и подчеркивая значение объективных законов развития капитализма, необходимость наличия объективных предпосылок для перехода России к социализму.
Концепция духовного производства А. Грамши, реконструкция которой
составляет главную цель настоящей работы, связана, таким образом, с ключевыми
дискуссионными проблемами современной социальной философии: соотношением
объективного и субъективного, стихийного и сознательного моментов истории,
базиса и надстройки общества, теории и практики, теоретического и практическидуховного освоения действительности, взаимодействия интеллектуальных элит и
масс. Разумеется, в рамках статьи концепция Грамши может быть рассмотрена
лишь в самом сжатом виде.
***
Место проблематики духовного производства в рукописях «Тюремных тетрадей».2 Прежде чем приступать к анализу содержания концепции духовного
производства А. Грамши, следует определиться с нашим подходом к «Тюремным
тетрадям». Дело в том, что мы здесь имеем дело не просто с рукописью определенного произведения, а с рукописными заметками, которые посвящены целому ряду
тем, которые могли послужить материалом для написания нескольких произведений. Это предположение подтверждается письмами А. Грамши из тюрьмы, в
которых он делится своими замыслами. Особенно это относится к письмам,
адресованным А. Грамши сестре его жены – Т. Шухт, которая была его верным
другом и постоянным корреспондентом на протяжении всего его тюремного
заключения. Именно она тайком вынесла из тюрьмы записки А. Грамши, сохранив
их для нас.
В письме Т. Шухт от 19 марта 1927 г. Грамши пишет о том, что он обдумывает темы 4-х исследований: 1) «Исследование о формировании общественной мысли
в Италии в прошлом веке; иными словами – исследование об итальянской интеллигенции, о ее происхождении, ее группировках в соответствии с существовавшими
культурными течениями, о ее различных воззрениях и т. д. и т. д.»; 2) «Исследование о сравнительном языкознании …»; 3) «Исследование о театре Пиранделло и об
эволюции художественного вкуса в итальянском театре…»; 4) «Очерк о... романах1

Судьба Грамши, как и многих революционеров ХХ века, сложилась трагически.
В период своей политической и интеллектуальной зрелости он оказывается в фашистских застенках (1926–1937 гг.), где им и были написаны «Тюремные тетради»,
в которых он набрасывает контуры своей концепции духовного производства, а
сразу после выхода из тюрьмы, сломленный долгой болезнью, Грамши умирает.
2
Обзор литературы, посвященной исследованию творчества А. Грамши, а также
истории публикации «Тюремных тетрадей» дан в нашей статье «"Философия практики" А. Грамши как теоретическая предпосылка концепции духовного производства»).
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приложениях и о народно-литературном вкусе» [1, с. 31]. Такая же мысль выражена
в его письме Т. Шухт от 17 ноября 1930 г.: «Я остановился на трех или четырех
главных темах, одна из них – космополитическая роль итальянской интеллигенции
вплоть до XVIII века …» [1, с. 124]. Как видим, Грамши еще не до конца
определился с главной темой своего исследования, но тема интеллигенции и ее
роли в духовном производстве постепенно выдвигается на первый план.
Спустя почти год в письме Т. Шухт от 3 августа 1931 г. А. Грамши пишет:
«...Тема, которая больше всего заинтересовала меня за последние годы, – это
некоторые характерные аспекты истории развития итальянской интеллигенции.
Интерес этот был вызван, с одной стороны, желанием углубить понятие государства и, с другой стороны, уяснить себе некоторые аспекты исторического развития
итальянского народа» [1, с. 156]. Через несколько месяцев, в письме Т. Шухт от 7
сентября 1931 года, Грамши вновь возвращается к этому вопросу. Он пишет:
«Исследование вопроса об интеллигенции, которым я занимался, очень обширно по
своему замыслу, и я думаю, что в Италии нет, пожалуй, книг на эту тему. Имеется,
конечно, большой и ценный материал, но он разбросан по страницам бесчисленных
журналов или же хранится в местных исторических архивах. Кроме того, я очень
расширяю понятие «интеллигенция», не ограничиваясь общепринятым понятием,
которое подразумевает только выдающихся представителей интеллигенции» [1,
с. 165]. В этом же письме Грамши сообщает о своем намерении написать развернутый проспект раскрытия этой темы. Это намерение осталось неосуществленным, но
подтолкнуло Грамши к переработке и перегруппировке своих заметок и выписок.
В письме от 22 февраля 1932 г. А. Грамши сообщает Т. Шухт: «Что касается
моих заметок об итальянской интеллигенции, то я, собственно, не знаю, с какой
стороны приступить к ним: они разбросаны в разных тетрадях, вперемежку с
другими записями, и следовало бы, прежде всего, собрать их все вместе и привести
в порядок» [1, с. 202]. В связи с этим он обращается с просьбой: «Мне хотелось бы
иметь такие маленькие тетрадки именно для того, чтобы переписать в них свои
заметки, разбив их по темам и приведя их, таким образом, в соответствующий
порядок. Это поможет мне скоротать время и принесет пользу, ибо даст возможность навести кое-какой порядок и в собственных мыслях» [1, с. 203]. Т. Шухт
передала Грамши необходимые тетради, как это видно из описания рукописей в
справочном томе четырехтомного критического издания «Тюремных тетрадей», и
он приступил к работе [2]. В 1932–1935 гг. А. Грамши написал две трети тетрадей,
составляющих корпус его «Тюремных тетрадей», главной темой которых стала
тема интеллигенции и ее роли в духовной и политической жизни общества.
Как далеко продвинулся А. Грамши в разработке этой темы к этому периоду?
Сам он оценивал свои достижения очень требовательно. В письме Т. Шухт от 2 мая
1932 г. он пишет: «Не знаю, пошлю ли я тебе когда-нибудь обещанный план исследования об «итальянской интеллигенции». Моя точка зрения время от времени
претерпевает изменения, поэтому, пожалуй, рано еще переходить к обобщениям и
синтезу. Пока же все это еще в стадии осмысливания и требует дальнейшей серьезной работы» [1, с. 224].
Подводя итог нашему обзору развития тематики «Тюремных тетрадей», мы
можем констатировать, что проблема духовного производства (рассматриваемая
через призму роли интеллигенции в обществе) с самого начала входит в круг творческих планов А. Грамши, постепенно становясь главной для него. Это – во-первых.
Во-вторых, несмотря на многолетнюю работу над этой проблемой, Грамши не
считал ее для себя решенной. И дело заключается не только в недостатке источников и материалов (понятно, что ни тюремные библиотеки, ни книги, передаваемые
ему друзьями, не могли дать необходимую для работы информацию), но и в том,
что концептуально – в способах постановки и решения проблемы – А. Грамши так
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и не определился до конца. Исходя из этого, концепцию духовного производства
итальянского теоретика мы будем рассматривать как эскиз, предварительный набросок, а не как завершенную картину. Соответственно, предлагаемый нами вниманию
читателя текст следует рассматривать как одну из возможных версий реконструкции его концепции.
***
Основные контуры концепции духовного производства А. Грамши. Духовное
производство, духовная жизнь общества в качестве субъективного фактора исторического развития совсем не случайно становятся одной из важнейших проблем, над
которой размышлял А. Грамши в период после спада революционной волны в
Европе 20-х годов прошлого столетия. Особая роль проблематики духовного
производства в системе взглядов Грамши была непосредственно связана с особенностями его понимания «философии практики» и ее задач. Как политик и революционер он искал новые ресурсы и новые формы продолжения борьбы за освобождение
трудящихся, считая, что прежде, чем трудящиеся смогут освободиться политически
и экономически, они должны освободиться духовно.
В отличие от классического марксистского подхода, различающего в надстройке
общества, с одной стороны, формы общественного сознания и, с другой стороны,
политическую сферу вместе с ее центральным элементом – государством, Грамши
рассматривает эти компоненты надстройки в единстве. Это связано с тем, что сферу
политических отношений он рассматривает расширенно, как все, что связано не только с собственно классовым господством, воплощенном в аппарате государства, но и
с управлением общественной жизнью, в котором в скрытой, опосредованной форме
проявляется доминирование в обществе определенного класса, или его гегемония.
Понятие «гегемония», как отмечает английский исследователь Дж. Лестер [3],
в марксистскую теорию было введено Г. В. Плехановым, а затем получило развитие
у В. И. Ленина, имея у них прежде всего политической смысл – обладание (или
борьбу за обладание) классом политической властью в обществе и владение
стратегической политической инициативой. У Грамши значение понятия гегемонии
расширяется. Дж. Лестер, сравнивая концепцию гегемонии Грамши с концепцией
Ленина, пишет: «Ленинская концепция гегемонии всегда была ограничена понятием
политического руководства как неотъемлемой стратегии пролетариата; политического руководства, как уже отмечалось, которое ассимилирует с течением времени
эти вспомогательные социальные интересы, подчиняя их нуждам пролетариата.
Грамши же не только говорит о политическом руководстве, но, что более важно, –
об интеллектуальном и моральном руководстве. Следовательно, он говорит не об
окончательной ассимиляции других социальных групп и подчинении их интересов
власти господствующего класса, а начинает признавать важность артикуляции различных интересов, позволяющей каждой группе в значительной степени сохранить
свою собственную индивидуальность» [3].
Каждый класс, или «социальная группа», как пишет Грамши, выделяясь на
основе того, какое место она занимает в экономике, «органически создает себе
вместе с тем один или несколько слоев интеллигенции, которые придают ей однородность и сознание собственной роли не только в экономике, но и в социальной и
политической области…» [4, с. 327]. Здесь следует заметить, что слово «интеллигенция» в русском переводе вполне передает итальянское «intelletuali» – интеллектуалы,
специалисты умственного труда, которые выполняют общественно-необходимые
функции.
К категории интеллектуалов Грамши причисляет самый широкий круг людей.
Это не только «лица свободных профессий», занятые творческим трудом (ученые,
художественная элита), но и специалисты в области управления материальным про276
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изводством и экономикой (инженеры, агрономы, экономисты, менеджеры и т.д.),
правоведы, адвокаты, нотариусы и пр., занятые обслуживанием правовых общественных отношений, специалисты в сфере образования и воспитания (духовенство,
учителя), чиновники госаппарата и офицеры силовых структур. Каждый класс,
занимающий (или стремящийся занять) в обществе экономически и политически
господствующие позиции, окружает себя слоем созданной им «органической»
интеллигенции.
Наряду с «органической» интеллигенцией, Грамши выделяет «традиционную»
интеллигенцию, существование которой связано с относительной автономией духовного производства в обществе, некоторые виды которого существуют на протяжении
ряда исторических эпох, благодаря чему у представителей этих сфер формируется
«корпоративный дух», чувство своей исторической преемственности, сознание своей
самостоятельности и независимости от господствующего класса. В качестве примера
такой органической интеллигенции Грамши называет духовенство, но к ней можно
отнести, например, и врачей, и представителей «свободных профессий», а с определенного времени – также учителей и ученых.
В методологическом плане критерием для выделения тех или иных групп
интеллектуалов, по мнению Грамши, должно служить не содержание их труда
(поскольку всякий труд содержит «какой-то минимум созидательной интеллектуальной деятельности»), а та роль (предназначение и функция), которую играет в
обществе деятельность интеллектуалов и благодаря которой она «включается в
общий комплекс общественных отношений» [4, с. 330].
Обсуждая вопрос о возникновении у класса его «органической» интеллигенции, Грамши отмечает, что не все классы способны ее создать. Так, например,
крестьянство «не вырабатывает собственной «органической» интеллигенции и не
«ассимилирует» ни одного слоя «традиционной» интеллигенции…» [4, с. 328].
А как дело обстоит с рабочим классом? Способен ли он создать свою «органическую» интеллигенцию и ассимилировать «традиционную»? Мы не нашли прямой
постановки этого вопроса и ответа на него у Грамши. Трудно сказать, чем это
вызвано. Возможно, ключ к ответу на этот вопрос заключается в замечании Грамши
о том, что главной проблемой остается различие между органической интеллигенцией и традиционной интеллигенцией, «которое порождает целый ряд проблем и
возможность новых исторических исследований», а также в финальной фразе,
которая стоит в конце этих заметок и в которой Грамши дважды повторяет, что
эти его заметки нуждаются в проверке и углублении [4, с. 335, 337]. Возможно,
причиной тому тюремная цензура, которая не позволяла Грамши писать все, что он
обдумывал. А то, что он обдумывал этот вопрос, у нас не вызывает сомнений,
поскольку в его тетрадях остались следы этих размышлений.
Процесс установления гегемонии нового класса в обществе Грамши обрисовывает следующим образом: «Одной из наиболее характерных черт всякой группы,
которая развивается в направлении своего господства, является ее борьба за
ассимиляцию и «идеологическое» завоевание традиционной интеллигенции – ассимиляцию и завоевание, которые совершаются там более быстро и действенно, чем
энергичнее данная группа формирует одновременно свою собственную интеллигенцию» [4, с. 330–331]. Установление связей между классом и интеллигенцией и
формирование ее новых слоев носит сложный, опосредованный характер, поскольку, в известном смысле, оно является установлением связей между «базисом» и
«надстройкой» общества.
Связь интеллигенции с классом опосредована двумя уровнями общественной
организации: уровнем гражданского общества и уровнем государства. «Интеллигенты, – пишет Грамши, – служат «приказчиками» господствующей группы,
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используемыми для осуществления подчиненных функций социальной гегемонии и
политического управления, а именно: 1) для обеспечения «спонтанного» согласия
широких масс населения с тем направлением социальной жизни, которое задано
основной господствующей группой, – согласия, которое порождается престижем
господствующей группы (и, следовательно, оказываемым ей доверием), обусловленным ее положением и ее функцией в мире производства; 2) для приведения в
действие государственного аппарата принуждения, «законно» обеспечивающего
дисциплину тех групп, которые не «выражают согласия» ни активно, ни пассивно;
этот аппарат, однако, учрежден для всего общества на случай таких критических
моментов в командовании и управлении, когда спонтанное согласие исчезает» [4,
с. 332–333]. Такое определение функций интеллигенции у Грамши связано с
идущим от Н. Макиавелли пониманием политической власти как принуждения
властвующих, соединенного с согласием подвластных.
Выше мы уже приводили данное Дж. Лестером сравнение концепции гегемонии Грамши с ленинской концепцией. Преимущество грамшианской концепции
Лестер видит в том, что она признает «важность артикуляции различных интересов,
позволяющей каждой группе в значительной степени сохранить свою собственную
индивидуальность». Но следует обратить внимание на то, что, как считает Грамши,
если этим группам и позволяют выражать свои интересы и сохранять индивидуальность, то при условии их согласия «с тем направлением социальной жизни, которое
задано основной господствующей группой». Если это и можно понимать как некий
«социальный консенсус», то он заключен с позиции силы (ибо одна из его сторон в
крайнем случае может применить аппарат принуждения) и по второстепенным
вопросам.
В современном обществе Грамши видит два средства и два пути, которыми
может воспользоваться класс, для достижения свой гегемонии в обществе: это –
партия и школа, политическая борьба и образование.
Грамши рассматривает политическую партию в неожиданном ракурсе. Она
для него не только политический институт, инструмент политической борьбы
класса, она является социокультурным институтом. Грамши отмечает, что «для
некоторых социальных групп политическая партия есть не что иное, как присущее
им средство выработать категорию собственной органической интеллигенции»,
поскольку она, во-первых, формируется из людей, близких к интересам и условиям
жизнедеятельности данной социальной группы, и, во-вторых, является школой
собственных кадров, приобретающих опыт и навыки не только политического
руководства, но и управления обществом [4, с. 335, 336].
Процесс формирования такой партийной интеллигенции Грамши рассматривает как двуединый. С одной стороны, это приход в партию определенного класса
интеллигентов – выходцев из других классов и слоев общества, сближающихся с
данным классом; с другой – данный класс выдвигает отдельных индивидов или
более или менее значительные группы в ряды специализированной интеллигенции.
Для формирования органической партийной интеллигенции Грамши считает
важным, чтобы партия строилась на принципе индивидуального вступления, а не
коллективного членства, как лейбористская партия, состоявшая из профсоюзов и
кучки партийных боссов. Партии должны проводить индивидуальный отбор своих
членов. Только в этом случае партии трудящихся выработают «новые интеллекты»,
станут «тиглем, в котором теория сплавляется с практикой», в них будет происходить выработка нового мировоззрения [4, с. 36].
Партия является исключительно важным инструментом формирования интеллигенции для неимущих классов, которые в недрах старого классового общества не
имеют других возможностей создать свою органическую интеллигенцию. Имущие
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классы располагают другими возможностями формирования своей органической
интеллигенции. Грамши собирал материал и делал наброски сравнительно-исторического исследования путей формирования интеллектуально-политических элит в
разных странах. Так, в Италии интеллигенция, под сенью папского престола, выполняла космополитические функции и оказалась неспособной решить задачи национального объединения. Во Франции, в 1789 г. буржуазия вышла на политическую
арену с собственной интеллигенцией, которая «была полностью подготовлена для
выполнения всех социальных функций». В Англии буржуазия в качестве своей
интеллигенции ассимилировала феодальную аристократию. Сходную с английской
аристократией роль играют прусские юнкеры в Германии. Другие типы формирования интеллигенции Грамши выделяет в России, США, Индии, Японии, Китае.
Видимо, на понимание Грамши способов формирования и роли политических элит
в обществе оказало стимулирующее влияние знакомство с работами Г. Моска, В. Парето, М. Вебера (что требует дополнительного исследования). Но несомненно, что
способ постановки и способ рассмотрения этих проблем вырастают из внутренней
логики развития его собственной мысли и отмечены оригинальностью и глубиной.
Другим способом формирования интеллигенции и просвещения народа является система образования. В современном обществе роль интеллектуального труда,
а, значит, и интеллигенции неизмеримо возросли. Образование стало общественно
необходимым институтом. Грамши справедливо пишет: «Сложность функций,
выполняемых интеллигенцией в различных государствах, можно объективно
измерить количеством специализированных школ и числом последовательных
ступеней их: чем шире школьный «ареал» и чем многочисленнее «вертикальные
ступени» школы, тем сложнее культурный мир, цивилизация определенного
государства» [4, с. 331]. Конечно, суть взглядов Грамши на образование не заключается в восхищении возросшим количеством школ и их иерархическим строением.
Итальянский мыслитель смотрит на школу, прежде всего, как на инструмент
просвещения масс, освоения ими высших достижений культуры, повышения их
исторической роли в обществе. Организация образования в классово-антагонистическом обществе по принципу «профессиональная школа – для исполнительских
классов, классическая – для господствующих классов и интеллигенции» его
совершенно не устраивает [4, с. 434].
Грамши полагает, что народное образование должно развиваться на базе
«единой начальной школы общей культуры, школы гуманистической, общеобразовательной, обеспечивающей правильное сочетание развития способности к ручному
труду… и развития способности к умственному труду» [4, с. 434]. Он категорически
против ранней профессионализации образования, считая, что только «через
неоднократные пробы по профессиональной ориентации» должен осуществляться
переход учеников в специализированные школы и потом на работу.
Единая школа, школа общей культуры, по мнению Грамши, «должна подготовить молодых людей к общественной деятельности, доведя их до определенной
зрелости и развив их способности, сформировав их в интеллектуальном и практическом отношении, привив им умение самостоятельно ориентироваться и проявлять
инициативу» [4, с. 437]. Школа должна стать бесплатной, а государство обязано
взять на себя расходы по содержанию школьников. Государство должно также
обеспечить строительство новых школ, издание учебных и научных материалов,
подготовку преподавательских кадров. В старших классах единой школы школьникам нужно «привить умственную самодисциплину и моральную самостоятельность,
необходимые для дальнейшей специализации как в области научной (университетские занятия), так и в области непосредственной практически-производственной
деятельности…» [4, с. 439]. Коренной переработке подлежат принципы воспитания
и обучения.
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Система народного просвещения не ограничивается школой. Грамши в своих
заметках пишет: «Необходимо составить список учреждений, которые нужно считать
полезными для народного просвещения и культуры, …, но которые не могли бы
стать массово доступными (…) без вмешательства государства» [4, с. 462]. В качестве потенциальных претендентов на место в этом списке он называет театры, музеи,
библиотеки, картинные галереи, зоопарки, ботанические сады. Они должны находиться под патронатом государства, поскольку это не вопрос частной благотворительности. Грамши уверен в том, что «культурно-просветительные учреждения –
элементы гегемонии, то есть демократии в современном смысле» [4, с. 462].
Наука также должна быть приближена к запросам практической жизни людей.
В этой связи Грамши высказывает идею о том, что распространенные в Италии
общественные академии наук должны быть реорганизованы. С одной стороны, их
следует объединить в общенациональную систему на принципах компетенции и
специализации, с другой – приблизить деятельность региональных, провинциальных
и муниципальных секций к проблемам организации и рационализации промышленного, аграрного, административно-управленческого труда. Следует организовать с
их помощью «механизм отбора и выдвижения из народных масс талантливых
людей» [4, с. 441].
Разумеется, Грамши понимает, что такая система народного просвещения в
полном объеме может быть создана только в государстве, где власть уже принадлежит народу, а интеллигенция стала народной. Но это не значит, что не стоит
бороться за эту систему, за введение ее элементов на стадии борьбы за народную
гегемонию.
Было бы неверно закончить наш анализ концепции духовного производства,
высшую задачу которого А. Грамши видит в просвещении трудящихся, в создании,
как он иногда выражается, «исторического блока» народа и интеллигенции, изображением возможных результатов такого единства. Это может породить ложное
представление о Грамши как об утопическом мечтателе, создающем что-то подобное
фаланстерам Фурье. Между тем, итальянский мыслитель смотрит на этот процесс
вполне реалистически.
Грамши известно, что распространение просвещения вширь может сопровождаться снижением уровня культуры. Он знает, что процесс морально-политической
реформы, встретив сильное сопротивление, может приводить к «дезертирству»
интеллигенции, ее бегству от народа, как это случилось в эпоху Реформации [4,
с. 114]. Впрочем, можно привести более свежие примеры дезертирства интеллигенции из нашей собственной истории.
Грамши прекрасно понимает, что для создания группы независимой интеллигенции «требуется длительный процесс, включающий действия и противодействия,
слияния и распады, создание новых, очень многочисленных и сложных образований».
Тем более это справедливо, когда речь идёт о создании интеллигенции, пока еще
«подчиненной социальной группы, лишенной исторической инициативы, которая
расширяется беспрерывно, но не органически и все еще не в состоянии перешагнуть некую качественную ступень, еще не созрела для овладения государственной
властью, для реального осуществления своей гегемонии над всем обществом, а
только эта гегемония позволяет поддерживать некоторое органическое равновесие
в развитии интеллигентской группы» [4, с. 112]. Такой суровый реализм, окрашенный даже в пессимистические тона, у Грамши не случаен.
Изучая историю формирования в Европе «органической» буржуазной интеллигенции, он отмечает, сколь сложным и противоречивым был этот процесс, который
включал в себя такие эпохи, как Возрождение и Реформацию, Контрреформацию и
Просвещение, Революцию и Реставрацию. Теоретическим резюме этого историчес280
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кого процесса стали немецкая классическая философия, английская классическая
политэкономия и французский утопический социализм [4, с. 112]. В них зафиксирован пик восхождения буржуазии к своему господству в обществе, со всеми
противоречиями его культурно-исторической формы. Марксизм опирается на эти
достижения и движется далее. Путь непрост, извилист, но Грамши верил, что он
необратим. Не случайно его девиз: «Пессимизм ума – оптимизм воли».
Концепция духовного производства А. Грамши обращает наше внимание на
чрезвычайно сложную и актуальную проблему. Это проблема соединения высших
достижений культуры с массами, превращения их, как выражается Грамши, в «образ
жизни». Без такого единства культурный прогресс будет непрочным, чреватым
срывами к дикости и варварству. С другой стороны, отрыв интеллигенции от масс,
замыкание ее в узком мирке своих корпоративных интересов рождает «ярмарку
тщеславия», рождает массу произведений псевдокультуры, которая навязывается
обществу крикливой и лживой рекламой, служа не просвещению, а затемнению
сознания масс.
РЕЗЮМЕ
На матеріалі праць А. Грамші здійснюється реконструкція його концепції
духовного виробництва. Досліджуються погляди італійського марксиста на роль
інтелектуалів у системі духовного виробництва, їхні типи та функції в суспільстві.
Розглядається проблема створення системи народної просвіти, формування історичного союзу інтелектуалів і народу.
Ключові слова: духовне виробництво, «органічні» і «традиційні» інтелектуали,
гегемонія, історичний блок, світогляд, просвіта.
SUMMARY
According to the works by A. Gramsci the reconstruction of his concept of spiritual
production has been put up. The views of the Italian Marxist on the role of intellectuals in
the system of spiritual production, their types and functions in society have been
investigated. The problem of creation of public enlightenment system, formation of
historic union of intellectuals and common people have been analyzed.
Key words: spiritual production, ‘organic’ and ‘traditional’ intellectuals, hegemony,
historic block, world-view, enlightenment.
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ПОНИМАНИЕ ЛЮБВИ В КУЛЬТУРАХ
ХРИСТИАНСТВА И ГАУДИЯ-ВАЙШНАВИЗМА
С. В. Климань
Центр гуманитарного образования НАН Украины
Реферат. В статье исследуется понимание любви в культурах христианства
и гаудия-вайшнавизма: применяется компаративистский методологический подход
в изучении двух духовно-культурных традиций. В результате исследования производится вывод о специфике религиозно-философской трактовки идеи любви и
принципиальной недопустимости её отождествления в двух разных культурах,
несмотря на попытки «унификации» представителями религиозной вайшнавской
традиции .
Ключевые слова: сотериология, према-бхакти, каритас, агапэ, синергия.
Идея любви всегда привлекала особое внимание представителей самых разных
культур. В разное время складывалось и разное представление о любви. Многие
древние мыслители, писатели, философы, учёные видели в ней своеобразный идеал,
который является «катализатором» совершенствования человека. «Нельзя человеку
прожить без любви, – отзовётся в письме к своему сыну И. Ильин, – и потому, что
она есть главная выбирающая сила в жизни… это она “предпочитает”, “приемлет”, “прилепляется”, ценит, бережёт, домогается и блюдет верность» [цит. по: 1,
с. 398]. С любовью связывалось не только понятие о высшей добродетели, милосердии, сострадания, но и идея спасения.
И всё же представления о любви часто были различными, что, возможно,
было следствием различного духовного опыта представителей разных культур.
Например, уже в Древней Греции мыслители выделяли несколько основных типовкатегорий любви: а) эрос (от др.-греч. ἔρως) – это стихийная восторженная влюблённость, в форме страстного почитания, направленного на объект любви; б) филиа
(от др.-греч. φιλία) – любовь-дружба, обусловленная социальными связями или
личным выбором, симпатией; в) сторгэ (от др.-греч. στοργή) – любовь-нежность,
которую часто соединяют с семейными узами; в) агапэ (от др.-греч. στοργή) –
жертвенная, безусловная любовь: такой, наивысший тип любви в христианстве может
связываться с любовью Бога к человеку. В средневековой христианской культуре
выделяется и такой тип любви, как каритас (от лат. сaritas) – такое понимание
любви связано с состраданием, жалостью, милосердием (что «роднит» данный тип
с греческим агапэ). В философском мироощущении древнегреческих мыслителей
часто любовь занимала центральное место. Так, для Эмпедокла любовь-филиа была
одним из двух начал вселенной, началом всемирного единства и «целости».
Аристотель соединял цели любви с понятием дружбы, а у Платона любовь есть
стремление существа к совершенной полноте бытия, что неотделимо от «творчества
в красоте». В трактате «Пир» любовь-эрос связывается с процессом непрерывного
движения и развития. Платонический эрос становится эросом познания.
Такое сложное многообразие понимания любви в древнем мире впоследствии
вдохновит на собственную типологию и В. С. Соловьёва, понимающего любовь как
«влечение одного одушевлённого существа к другому для соединения с ним и
взаимного восполнения жизни». Для Вл. Соловьёва, с точки зрения нравственной
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философии любовь представляет сложное явление, состоящее из: а) жалости –
преобладающей в родительской любви, б) благоговения (pietas), преобладающего в
любви детей к родителям и вытекающей из неё религиозной любви, в) чувства
стыда, в соединении с двумя первыми элементами, образующего человеческую форму половой или супружеской любви. Стоит отметить, что именно эротический
аспект любви привёл в ХХ веке психоаналитика З. Фрейда к известной теории
«сублимации», которая вовсе исключала духовное начало и связывала любовь с
сексуальностью, которая, по мнению учёного, является одним из основных стимулов развития человека. Однако, несмотря на различные представления, невозможно
говорить об идее любви вне духовности, вне религиозности: именно в этом
контексте любовь понимается христианами как высшая добродетель, которая
непосредственно связывается с Богом, который и «есть любовь».
И всё же, несмотря на значительность идеи любви в разных религиях и
деноминациях, понимание её – очень разное, порой противоположное. По общему
убеждению представителей православной церкви, разница в представлениях о любви, прежде всего, вызвана разностью духовного опыта, его качеством и связана с
«правильностью» духовной жизни: именно из «чистоты» духовного опыта проистекает и соответствующее представление о любви, об отношении к ближнему, о
взаимоотношениях с Богом. В связи с этим, невозможно говорить о единстве
мистического духовного опыта христианства и восточно-«дхармических» религий,
о котором ошибочно ещё в первой половине ХХ века манифестировали представители традиционализма (религиозные философы Р. Генон, Ю. Эвола, М. Илиаде и др.).
Важному вопросу «правильной» духовной жизни (и, в связи с этим, правильное
отношение к любви) посвятил внимание в своей книге «Аскетические опыты» св.
И. Брянчанинов. Он пишет: «Совершенство любви заключается в соединении с
Богом; преуспеяние в любви с неизъяснимым духовным утешением… Но в начале
подвига ученик любви должен выдержать жестокую борьбу с самим собой, с глубоко повреждённым естеством своим… Любовь к Богу есть дар Божий в человеке,
приготовившем себя для принятия этого дара чистотой сердца, ума и тела. По
степени приготовления бывает и степень дара, потому что Бог и в милости Своей
правосуден» [2, с. 120]. Стоит подчеркнуть, что тема любви была достаточно
значима для мыслителей «Серебряного века». Целый ряд глубоких работ – «Смысл
любви» Вл. Соловьёва, «Размышления об Эросе» Н. Бердяева, «Столп и Утверждение Истины» П. Флоренского, «Свет Невечерний» С. Булгакова, «Достоевский
о любви и бессмертии» Б. Вышеславцева, «Религия любви» С. Франка, «Без любви»
И. Ильина и др. составили богатое наследие русской философии. Можно даже
сказать, что русская религиозно-философская мысль немыслима без христианской
любви. «Христианство, – пишет С. Франк, – открыло глаза души для упоительнопрекрасного видения царства любви; отныне душа в своей последней глубине знает,
что Бог есть любовь, что любовь есть сила Божия, оздоровляющая, совершенствующая, благодатствующая человеческую жизнь. Раз душа это узнала… никакие
приманки ложных идеалов – идолов не могут поколебать её, истребить в ней это
знание спасительной истины» [цит. по: 1, с. 414].
Данная статья обращена к теме выявления своеобразия понимания любви в
культурах христианства и гаудия-вайшнавизма, т. к. именно о своеобразии двух
пониманий любви имеет смысл говорить, в связи с разностью духовного опыта,
несмотря на обратное утверждение представителей современной вайшнавской
культуры (деятельность которых вызвала широкий резонанс в обществе). Важно
отметить, что различия между двумя культурами, двумя формами религиозного
мироощущения достаточно глубоки: весьма трудно найти точки соприкосновения,
несмотря на «кажимость» внешнего сходства. Именно безапелляционная убеждён283
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ность апологетов вайшнавизма вызвала соответствующие представления о мировоззренческом единстве и единстве религиозных переживаний и понимания любви,
что неизбежно, на наш взгляд, приводит к философско-религиозной казуистике.
Конечно же, касаясь темы любви в данной статье, невозможно ни затронуть тему
религиозного мироощущения, т.к. именно там, на наш взгляд, «коренятся» истоки
понимания любви.
Несмотря на то, что данный вопрос мало изучен исследователями-востоковедами, всё же за последние полвека к изучению вайшнавской культуры обращались
многие учёные (религиоведы, востоковеды, лингвисты, культурологи), написавшие
работы, которые имеют несомненную ценность для изучения религиозного Востока.
К таким можно отнести классиков И. П. Минаева, Н. О. Эмина, «Религии Индии и
христианство» кн. Н. С. Трубецкого, «Очерки важнейших памятников санскритской
литературы» В. Ф. Миллера, приступившего ещё в 70-е годы XIX века к систематическому изучению ведийской литературы. Среди религиоведческих работ второй
половины ХХ века можно выделить книги Б. З. Фаликова «Неоиндуизм и западная
культура», А. А. Ткачёвой «Индуистские мистические организации и диалог культур», интересные исследования Е. Г. Балагушкина «Критика современных нетрадиционных религий», Е. В. Тюлиной. Значимый вклад в изучение индуисткой культуры
внесли Т. Я. Елизаренкова, А. Я. Сыркин. «Новый подход» к истолкованию памятников индуистской литературы был намечен В. С. Семенцовым – переводчиком
«Бхагавад Гиты». Любопытна исследовательская работа индолога Р. Н. Дандекара
«От вед к индуизму: Эволюционирующая мифология». Проблемы мистической
основы восточной религиозности рассмотрены в статьях Л. Н. Митрохина,
В. Ф. Миловидова, Ю. А. Кимелева. В работах Б. З. Никифоровой проанализирована
социальная программа некоторых восточных религий и их организационная структура. Значение восточной религиозности в широкой панораме религиозной жизни
западного общества второй половины XX века рассмотрено в работах П. С. Гуревича. Немалое значение имеют относительно новые научные работы С. И. Иваненко
«Кришнаиты в России: Правда и вымысел», Д. Ю. Копысова «Сущность и специфика современных нетрадиционных религий», Л. И. Григорьевой. Среди книг,
посвященных непосредственно проблемам кришнаизма, вышедших в конце ХХ
века на английском языке, следует выделить такие, как «The Philosophy and Religion
of Sri Caitanya», автором которой является О. Б. Л. Капур, а также сборник статей,
вышедший в Нью-Йорке в 1992 г. под названием «Vaisnavism: Contemnorary Scholars
Discuss the Gaudya Tradition». Этот сборник включил в себя целый ряд статей,
рассказывающих об истории, вероучении и философии вайшнавов. Для изучения
кришнаизма как «религии любви» интересен и вышедший в 1995 г. сборник докладов, который называется «Бхакти – религия любви», ставший результатом проведённой российско-индийской конференции при поддержке РАН. Немалый интерес
представляет монография «Эстетика ведийской культуры» А. С. Тимощука (2003),
написанная с учётом новых исследований вайшнавской культуры. Среди зарубежных
учёных, обращавшихся к подобной теме можно выделить такие имена, как С. Чаттерджи, Х. Реллер, Р. Хаак, Т. Роззак, Р. Элвуд, Д. Хабнер, М. Рой, В. Каниткар,
Ж. Дюмезиль и его «Верховные боги индоевропейцев» и т. д. Среди христианских
публицистов стоит упомянуть значимые работы и статьи проф. А. Л. Дворкина,
проф. А. В. Кураева, проф. А. И. Осипова, свящ. О. Стеняева «Кришнаиты: кто они?»,
свящ. П. Феоктистова «Кришнаизм: История. Современность. Вероучение» и т. д.
Прежде всего, стоит сказать, что Индия – страна с очень древней, безусловно,
богатой культурой, в которой очень развит гуруизм. Гуру, как известно, признаётся
абсолютным духовным авторитетом со стороны учеников, поэтому, согласно этике
индуизма, гуру не может ошибаться. В связи с этим, индуизм не имеет понятия
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ложного вероучения, но присутствует тезис, принимаемый обычно всеми верующими: «к спасению ведёт много разных путей, и гуру знает кратчайший», что и
побуждает многих индусов быть последователями самых разных сомнительных
течений. Так, об этом П. Феоктистов пишет: «За долгое время своего существования индуизм обрел своеобразную терпимость по отношению к самым различным
точкам зрения и формам выражения религиозной веры и практики. Это привело к
возникновению в недрах индуизма различных течений, каждое из которых сегодня
претендует на то, чтобы называться частью традиционного индуизма, или, по
крайней мере, частью одного из его основных направлений, таких как Шиваизм и
Вишнуизм… Такое мнение послужило толчком для гипотезы немецкого философа
Генриха фон Штитенкрона о том, что индуизм не является целостной религией, а
представляет из себя конгломерат различных религий и верований, отстоящих
подчас весьма далеко друг от друга» [3]. Именно на почве такой религиозной «свободы» рождается гаудия-вайшнавизм – одно из монотеистических течений индуизма,
в основе которого проповедь о Кришне как «Верховной Личности Бога», который
олицетворяет вселенскую любовь.
Первоначальное оформление религиозно-философской доктрины такого неокришнаизма было начато не несколько тысяч лет назад, как утверждают апологеты,
а в XVI веке Шри Чайтаньей и было продолжено такими богословами, как Рупа
Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами и т. д. Гаудия-вайшнавизм (или чайтанизм), который мы знаем сегодня, не такое древнее учение, как может показаться:
это – своеобразная бенгальская интерпретация индуистского вишнуизма, которая
имеет ряд своих радикальных особенностей, среди которых стоит выделить доминирующий культ Кришны как «Верховного Бога», чего не знал традиционный
вишнуизм (в вишнуизме Кришна играл роль лишь одного из многих аватар Вишну,
не более того). Стоит подчеркнуть, что доктрина гаудия-вайшнавизма окончательно сформировалась в связи с деятельностью известного миссионера ХХ века, часто
именуемого, как Бхактиведанта Свами Прабхупада, учение которого утверждает
единство христианской и вайшнавской проповедей любви, при доминанте последней. Подобная точка зрения сформировалась именно в ХХ веке.
Чем чаще современные кришнаиты говорят о древности «религии любви» –
гаудия-вайшнавизма, имеющего корни в эклектическом индуизме, тем удивительней и противоречивей звучат слова их духовного лидера шрилы Прабхупады,
почитаемым, как Бхагаван: «Иногда индийцы, живущие как в самой Индии, так и за
ее пределами, думают, что мы проповедуем индуистскую религию, но это не так...
Движение сознания Кришны не имеет ничего общего ни с индуизмом, ни с какойлибо другой религиозной системой... Люди должны понять, что движение сознания
Кришны не проповедует так называемую индуистскую религию» [цит. по: 4].
В связи с деятельностью Прабхупады, имеет смысл называть данное религиозное
учение скорей «неочайтанизмом», т.к. можно встретить ряд особенностей.
Итак, в ХХ веке изменилось отношение восточной культуры к христианству,
изменилось и отношение неохристианства к религиозному Востоку. Именно, в связи
с этим, начали появляться мысли о единстве идеи любви в христианской и индуистской культурах. Любопытно, но известный индийский исследователь индуизма
Prabhu Guptara говорит о крайне негативном влиянии современного гуруизма,
который наносит ощутимый вред европейскому обществу. Учёный заявляет, что
псевдоиндуистские течения наполнили пространство постхристианского общества
ложными понятиями, религиозной казуистикой, демагогией, имея, безусловно, меркантильные цели.
Попробуем в этом разобраться. Итак, часто индийские гуру (в данном случае
речь пойдёт об учении Прабхупады), пользуясь традицией свободной богословской
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интерпретации, смело заявляют о том, что проповедь христианской любви не противоречит «древнему» учению вайшнавизма. Эпатажно прозвучал и тезис о христианском Боге любви, который в контексте учения гаудия-вайшнавизма отождествлён
с Кришной, соответственно Христос – с его «аватарой». Эти мысли разделяет весь
современный неокришнаизм. Вот, что об этом пишет гуру К. Батлер: « ... даже...
быстрого взгляда достаточно для того, чтобы начать понимать то положение,
которое занимают Иисус и Кришна. Иисус — сын, а Кришна — отец. Иисус — сын
Кришны! Потому Иисуса и называют Христом, что Он был помазан Кришной.
Красота этого факта выше любого прославления!» [цит. по: 4]. Отсюда неизбежно
производятся выводы о единстве идеи любви в двух вероучениях. К сожалению,
«красоты» в этом «факте» мало. Однако для начала обратимся к образу Кришны.
Может ли это «божество» быть выразителем идеи любви?
В буквальном переводе с санскрита слово «кришна» («krsna») означает «чёрный», «тёмный» или «тёмно-синий» и обычно используется для описания кого-то с
тёмной кожей (уже одно это слегка настораживает). В индуистской литературе
Кришна (или Кришнасура. Первоначально – малое божество дравидийской культуры) обычно представлен как воинственный герой и любимец женского пола.
Наиболее раннее упоминание о Кришне можно встретить в «Риг-веде», где он
сражается с Индрой, погибая на поле сражения. Со временем, возможно, именно
этот образ «чёрного» воина (воинственного предводителя клана вришни из племени
ядавов) был обожествлён поклонниками: видимо, этим и объясняется позднее
отождествление в сознании греков полубога Геракла и Кришны. В других поздних
текстах «Пуран» Кришна представлен как «резвый» бог пастушеского племени,
культ которого сформировался на юге Индии (около VI – IX вв. до н.э.). Он –
эротичен и любимец женщин, безудержный «проказник», «мошенник», «нарушитель» порядка и «азартный игрок». Трудно найти в «чёрном» пастушеском боге
какую-то связь с христианским Отцом Небесным, Богом любви. Вот, как характеризует себя Кришна в «Бхагават-Гите как она есть»: «Из мошенничеств Я – азартная
игра, Я – блеск блестящего, Я – победа, Я – приключение, Я – сила сильного.
КОММЕНТАРИЙ (Прабхупады): Во вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов мошенничества азартная игра стоит выше всех и
потому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может быть более
вероломным, чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть человека,
то никто не сможет превзойти Его в коварстве… О Господь, никто не может понять
Твои трансцендентные игры, которые... способны ввести в заблуждение кого угодно…» [5]. Стоит отметить, что появление книги «Бхагават-Гита как она есть»,
«вольно» переведённая Прабхупадой, получила крайне неудовлетворительную
оценку у отечественных индологов. Чрезмерная эстетизация эротической любви
Кришны Прабхупадой скорей роднит эту книгу с идеями неочайтанизма, чем с
древне-суровой ведической культурой. Индолог С. Серебряный назвал её «Бхагавад-Гита, какой бы она лучше никогда не была». В своих играх пастушеский бог
ищет эротического наслаждения с множеством замужних девушек-гопи. Такой образ
Кришны, частично претерпев изменения, сохраняется среди поклонников гаудиявайшнавизма. Количество жён и любовниц «чёрного» божества вырастает до 16108,
что вызывает у современных поклонников «восхищение», т.к. гаудия-вайшнавизм
предполагает полигамию. Вот, что об этом пишет сам Прабхупада: «…Он предавался любовным утехам с бесчисленным множеством пастушек, и задача преданных – полюбить его точно так же. Тогда они выйдут из колеса сансары вечных
перевоплощений, войдут в небесные чертоги Кришны на планетах Ваикунитихи…
и будут предаваться с ним вечным любовным утехам в небесных лесах» [6]. Стать
одной из многочисленных любовниц-гопи Кришны является конечной целью любого
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«преданного» кришнаита. Увы, это очень далеко от христианского понимания
любви. Эротическая привязанность к образу Кришны, любовная визуализация,
скорей, роднят опыт вайшнавов с католическими «медитациями» св. Анджеллы, для
которой крест Христов представлялся «брачным ложем», а Христос – страстным
любовником. Однако духовный опыт и медитации св. Анджеллы, как и И. Лойолы,
Т. Авильской, Ф. Кемпийского и др. были осуждены православной церковью и
идентифицированы, как «безумие», «одержание бесами» и «блудная прелесть».
Св. И. Брянчанинов посвятил особое внимание различению ложной духовности и
подлинной: «… плотская любовь… не постоянна, переменчива: огнь её вполне в
зависимости от вещества… любовь падшая разгорячает кровь человека, приводит в
движение его нервы, возбуждает мечтательность; любовь святая прохлаждает кровь,
успокаивает и душу и тело, влечёт внутреннего человека к молитвенному молчанию,
погружает его в упоение смирением… Многие подвижники, приняв естественную
(т.е. земную) любовь за Божественную, разгорячили кровь свою, разгорячили и
мечтательность. Состояние разгорячения переходит очень легко в состояние исступления. Находящихся в состоянии разгорячения и исступления сочли исполненными
благодати и святости, а они – несчастные жертвы самообольщения» [2, с. 120–121].
Также Н. Бердяев в своём «Размышлении об Эросе» скажет: «Эрос порождает
прельщающие иллюзии, и их не так легко отличить от реальности. Человеку свойственна мечта о любви» [цит. по: 1, с. 272]. Впрочем, неоднозначное отношение к
эротическому аспекту любви было естественным для русской религиозной философии конца ХIХ – первой половины ХХ века. Не случайно С. Булгаков упрекнёт
Вл. Соловьёва в эстетизации сексуальности, назвав его проповедником духовного
«донжуанства». В. П. Шестаков пишет: «Соловьёв, Карсавин, Вышеславцев и Гиппиус представляли собой единую линию в русской философии любви, связанную с
обоснованием идеи неоплатонического Эроса, попытками просветления и возвышения чувственности, с защитой индивидуальной, личной любви, с отрицанием
аскетизма и пониманием связи Эроса и творчества. Другая линия в этой философии –
ортодоксально-богословское направление, представленное именами П. Флоренского,
С. Булгакова, И. Ильина. Они ориентировались не на античную теорию Эроса, а на
средневековый «каритас» и связанный с ним комплекс идей христианской этики…
В русской религиозной философии ХIХ века мы обнаруживаем две линии, два
противостоящих друг другу направления в развитии философии любви. Одно,
идущее от Соловьёва, и другое – от Флоренского. Первое возрождало и переосмысливало античную и основанную на ней гуманистическую, в основе своей неоплатоническую концепцию любви, любви-Эроса; второе – средневековое христианское
понимание любви как caritas…» [1, с. 14–17]. И всё же, несмотря на своеобразное
понимание любви философами «Серебряного века», «Эрос понимался широко и
многозначно, прежде всего как путь к творчеству, к поискам духовности… Концепция Эроса предполагает единство философии и искусства, и поэтому так тесно
связана с миром литературных образов», – заключает В. Шестаков. Однако даже
такое, плюралистическое понимание любви отнюдь не «роднит» с эротизмом
гаудия-вайшнавизма.
Стоит упомянуть и о вайшнавской «бхаве» – «привязанность к Кришне, которая возникает в результате совершенного понимания того, что личность Кришны и
Его имя тождественны друг другу», – пишет К. В. Рыжов [7, с. 66]. В христианстве
есть аналог «бхавы» – «имяславие» (ономатодоксия) – «еретическое учение» утверждающее что «имя Божие есть сам Бог», но это было сурово осуждено Русской
православной церковью как «ложное учение».
Справедливости ради, стоит всё же сказать, что реакция на «имябожническое»
учение была неоднозначной не только среди христианских апологетов, но и среди
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мыслителей «Серебряного века». Так, в начале 1920-х в Москве был сформирован
философский имяславческий кружок, членами которого были: А. Ф. Лосев,
С. Н. Булгаков, В. М. Лосева, Д. Ф. Егоров, Н. М. Соловьев, П. С. Попов, священник
Ф. Андреев; близок им был и П. Флоренский. Всё же «имяславие» не нашло большого отклика в христианстве и «справедливо» было осуждено институтом церкви.
Итак, согласно учению Чайтаньи, путь спасения человека связан с развитием
в себе любви к Кришне, что способствует развитию в человеке качеств «полубогов».
Совершенствуя своё преданное служение, человек может «увидеть» «Верховную
Личность» и тогда «любовь к Богу поднимается до уровня личных взаимоотношений с Ним – према-бхакти. На начальной стадии према-бхакти преданный
относится к Верховному Господу как к своему господину… На более высокой
ступени страхи…уходят… дружеские чувства усиливаются… и тогда к Кришне
начинают относиться как к своему ребенку. Но в максимальном своём развитии эти
отношения обретают форму супружеской любви. Высшим проявлением такой супружеской любви может считаться безграничная любовь к Кришне гопи Врндаваны
(Кришналоки)» [7, с. 65]. Такой путь называется в индуизме бхакти-йогой (что
буквально может означать «соединение с любовью»). Однако йога никогда не
принималась положительно христианами, т.к., по общему убеждению представителей православной церкви, ведёт человека к «прелести», «самообольщению».
Итак, предающийся эротическим радостям неистовый бог Кришна, любит
веселье, шутки, развлечения: он имеет несколько тысячи жён, у каждой из которых
свой дворец, по десять детей и громадное количество внуков. Однако у Кришны
есть ещё и любовница Радха, которая любит его больше всех остальных. В связи с
этим, многие поклонники-«преданные» стремятся пережить состояние экстатической любви к Кришне. Так, Прабхупада описывает несколько важных, обязательных
состояний человека, который переживает любовь к Кришне: «катание по земле»,
«оцепенение и чувство опустошённости», «громкие крики», «бешеный хохот»,
«дрожь и трясение», «тяжёлое дыхание», «истерика» и т. д. [цит. по: 4]. Всё это в
христианстве определяется опять-таки, как одержание. Борьба со страстями в христианской религиозной жизни является необходимым этапом на пути к милосердному
Богу любви. «Евангелие» говорит о любви как о «духе кротости», саможертвенности:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего
надеется, всё переносит» [8, Кор.13:4–7]. Безусловно, стремление к любви требует
напряжённой духовной жизни. Например, св. И. Брянчанинов описывает такие
состояния человека, наполненного искренней, чистой любовью к Богу, которые
радикально отличаются от вайшнавских: тихая внутренняя радость, спокойствие и
внутреннее умиротворение, милосердное отношение к ближнему, смирение сердца
и кротость. Каждый христианин стремится достичь состояния подлинного смирения, милосердного отношения к миру, тем самым стремясь уподобиться любящему
Отцу Небесному. Убедительно звучат слова св. И. Брянчанинова о любви подлинной:
«Твёрдо знай, что любовь к Богу есть высший дар Святого Духа, а человек только
может приготовить себя чистотой и смирением к принятию этого великого дара,
которым изменяются и ум, и сердце, и тело… Не сочиняй себе восторгов, не
приводи в движение своих нервов, не разгорячай себя пламенем вещественным,
пламенем крови твоей. Жертва, благоприятная Богу – смирение сердца, сокрушение
духа… Гордость приводит нервы в движение, разгорячает кровь, возбуждает мечтательность, оживляет жизнь падения; смирение успокаивает нервы… уничтожает
мечтательность, умерщвляет жизнь падения…» [2, с. 118–121]. Таким образом,
можно говорить о христианской любви, которая открывается человеку смиренному,
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милосердному, сумевшему (при искреннем обращении к Богу) преодолеть в себе
гордость, самомнение, «тёмные страсти», иллюзорный образ любви и т. д.
Совсем другим предстаёт на страницах «Бхагавад-Гиты» (эту книгу нередко
называют «индийским евангелием») «воплощённый» бог, воинственный Кришна в
роли военного «наставника», который предлагает Арджуне-кшатрию преодолеть
гуманно-человеческие чувства и смело «сокрушить» войско на поле Курукшетра,
несмотря на родственную связь Кауравов с Пандавами. Любопытно отметить, что
почитаемая всеми индуистами «Бхагавад-Гита» вдохновляла не только многих
индийских террористов (для теоретического обоснования своих деяний), боровшихся с британскими колонистами, но и известного убийцу Махатмы Ганди
Н. В. Годзе. Немецкий нацист Г. Гиммлер считал «Гиту» руководством по жестокости, террору и посредством её философии стремился обосновать «Холокост».
Идеи этой книги вдохновляли идеолога национал-социализма С. Деви; особым
успехом эта книга пользуется и у современных неонацистов.
Итак, о чём же говорится в этой книге? Кришна наставляет: «Ты скорбишь о
тех, о которых не следует скорбеть… Мудрые не оплакивают ни живых, ни мёртвых» [9, с. 30]. «Но если теперь ты не вступишь в этот праведный бой, отвергнув
свою Дхарму и свою честь, ты примешь на себя грех… вступи в бой, так ты избегнешь греха» [9, с. 33]. В вайшнавском переводе «Бхагавад-Гиты» этот эпизод
звучит ещё более сурово: «Покинув ничтожную слабость сердца, восстань, подвижник! Ты сожалеешь о тех, кому сожаленья не надо… Всех богатырей, убитых мною
в сраженье, рази не колеблясь» [5]. А. В. Кураев так прокомментировал эти строки:
«И в божестве, которое благословляет на массовые убийства ради исполнения
«кармически» сословного долга, нельзя признать Бога любви» [10]. Немилосердие
«черного» Кришны является вовсе не исключительным эпизодом поэмы, а неотъемлемым элементом кармической философии, которая немыслима без принципа
всеобщей законной справедливости. Любопытно замечание А. В. Кураева о любви
Кришны: «Он заповедует людям любить его. Но любит ли он сам людей – остается
не вполне ясным; в «Бхагавадгите» нет ни одной строки о любви к людям» [10].
Действительно, очень трудно говорить о Кришне как об олицетворении милосердия
и любви. Согласно тексту поэмы, «воплощаясь» в посюстороннем мире, Кришна не
исцеляет этот мир, не приносит никакой жертвы во имя любви к людям, наоборот,
земной мир не представляет интереса для «всепривлекающего» бога, но сравнивается с тюрьмой, из которой нужно высвободиться. Такое гностическое отношение к
миру не сопоставимо с христианским: по «Евангелию» – Христос всего человека
исцелил, уча любить и мир земной, который сотворён Богом любви.
Возможно, всё в той же «гарячности», «возбуждённой мечтательности», от
которой предостерегали христиаснкие подвижники, стоит искать причину попытки
гуру Чайтаньи Махапрабху (которого спешно поклонники окрестили «аватарой
Кришны») «сделать» головокружительную «духовную карьеру» «чёрному» дравидийскому Кришне, занимавшему в традиционном вишнуизме довольно скромное
место среди огромного пантеона богов. Впрочем, как уже было упомянуто,
индуизм (как эклектический конгломерат) допускает свободную богословскую
интерпретацию для разных гуру, что создаёт предпосылки для появления новых
течений внутри такой религии, «обогащая» её.
Удивительно, что в одном из переводов «Махабхараты» немилосердный
Кришна погибает от проклятия матери Кауравов Гандхари. По сюжету, после того,
как он узнал о своём проклятии, просто улыбнулся, заявив, что его долгом было
сражаться на праведной стороне, а не предотвращать войну. Такая «философия»
вполне приемлема для человека-кшатрия, но не Бога любви.
289

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Конечно, в гаудия-вайшнавизме можно встретить соблюдение закона «Не
убий!». В связи с этим, многие кришнаиты являются сторонниками вегетарианства,
однако в этом законе есть одна оговорка. Убийство над врагами разрешается, если
это совершается с позволения «свыше» и во имя Кришны. В «Бхагават-Гите как она
есть» мы найдем такие строки: «Убийство любого тела, совершенное без дозволения свыше, является преступлением и карается по законам государства и законам
Бога. Однако Aрджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных
прихотей, а во имя религии» [5]. Такая форма убийства является оправданной и не
противоречит «философии любви» в вайшнавизме. Опять-таки, это не исключение,
но часть кармической философии индуизма, в которой принцип справедливости
доминирует над милосердием. Поэтому невозможно говорить о силе покаяния в
контексте индуизма.
Трудно также ассоциировать Кришну с «человеколюбцем», олицетворённой
любовью после строк, в которых он открывает свой истинный лик Арджуне. Воин
обозревает: «Я вижу в Твоем теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела... Я вижу, как Ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю
вселенную своим собственным сиянием... Все планеты и их полубоги ввергнуты в
смятение видом Твоей великой формы с ее многими ликами, глазами, руками,
бедрами, ногами, чревами и многими устрашающими зубами... Твои зияющие рты...
Все люди устремятся в Твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы
погибнуть в нем... Вижу, как Ты поглощаешь людей со всех сторон своими пылающими ртами... Я не могу сохранять равновесие при виде Твоих пламенеющих
смертоносных ликов... Наши главные воины устремляются в Твои устрашающие
зевы. И я вижу, как головы некоторых, застревая между Твоими зубами, сокрушаются ими» [цит. по: 4].
Данные строки красноречиво свидетельствуют не только о том, кем (на самом
деле) является Кришна, но и о конечной судьбе всех устремлённых к этому «черному» божеству. Шрила Прабхупада (в связи с этим) даёт свой перевод и определение
Кришны, как «всепривлекающий». Не случайно, в христианстве похожими именами
«соблазнитель», «обольститель», «искуситель» называют «отца лжи», «врага рода
человеческого», «человекоубийцу». В иных переводах «Бхагавад-Гиты» можно
встретить и более ясное понимание роли Кришны. О себе он прямо говорит: «Я
Яма, Бог смерти... Я всепожирающая смерть... Я есть время, великий разрушитель
миров, и Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей» [цит. по: 4]. Однако это
не пугает возбуждённых поклонников, т.к. в индуизме почитание демонических
божеств является частью древней традиции: Шива, Кали и др.
Трудно соединить путь бхакти, визуализации эротических переживаний, экстатических медитаций на Кришну, неистовство в поведении с понятием кроткой
христианской любви. «Блудная прелесть» всегда осуждалась в христианской культуре как сила самообмана, не имеющая ничего общего с религией любви. Еще более
непонятно звучат заявления «неочайтанистов» о мировоззренческом единстве
Христа и Кришны. Стоит отметить, что религия свободы, которая привнесена через
Христа Отцом Небесным, зиждется на любви и милосердии. Именно милосердие и
глубокая любовь к людям, как уже говорилось, преобладают над принципом справедливости, который является краеугольным камнем вайшнавского мировоззрения.
В «Евангелии» мы найдём такие строки: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» [8, Ин. 3:16]. Проф. А. И. Осипов утверждает, что если бы Отец
Небесный не был любовью, а желал лишь утвердить справедливость, не пожертвовал бы «Сыном Своим Единородным». В этом отличие от восточных «дхармических» религий [11]. Также стоит сказать, что христианство с его доминирующей
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идеей любви провозгласило новый тип взаимоотношений с Богом: такой тип не
имел аналогов в древнем мире.
Коротко остановимся на любопытной классификации типов религий проф.
А. И. Осипова, в основе которой положен важный критерий любви и взаимоотношений с Богом. На основе данной классификации гаудия-вайшнавизм никак не
может быть в одной категории с христианством. Итак, к первому «магическому»
типу А. Осипов относит религии «шаманов», в которых доминируют магизм, визионерство и заклинания как формы призвания «невидимых сил» для удовлетворения
земных нужд и людского благополучия. Такую форму взаимоотношений с «миром
духов», не знавшую потребности в спасении души, Осипов квалифицирует, как
наиболее «примитивную», свойственную для древних вероучений с обожествлением
духов природы. Ко второму типу относятся религии «законнические» или формально-юридические (данный тип религии связан с некоторыми «авраамическими»),
отражающие, по мысли учёного, также «несовершенную» форму взаимоотношений с
Богом. Представители религий такого типа, считает Осипов, являются заложниками
«формальной буквы» религиозного закона, «настоящая» же внутренняя духовная
жизнь остаётся вне внимания. Третий тип получил наименование – тип «религий
самоспасения» (в основном, «дхармических»), в основе которых лежит принцип кармы
(как всеобщей справедливости), влияние которой необходимо самостоятельно
преодолеть, чтобы познать высшие трансцендентные переживания. Своеобразие
данного типа в том, что подобные религии не предполагают живое участие Бога
(или высшей силы) в развитии и спасении души. Представители таких религий
опираются на личные волевые качества, силы, мистические знания и переживания.
Такая форма взаимоотношений с Богом (в эту категорию стоит отнести и
гаудия-вайшнавизм), также, по Осипову, не является убедительной, но ведущей,
скорей, к «самообольщению». Наконец, четвертый тип получил наименование
«религии синергии». Именно к этому типу можно отнести христианство (с его
идеей любви), которое отражает наиболее приемлемую форму взаимоотношений
с Богом [11]. Как известно, синергия является основным принципом православнохристианской сотериологии. Под синергией (от греч. synergos — «вместе действующий») обычно понимают совместное усилие человека и Бога в любовном деле
подвига и спасения. Синергийность подвижничества означает живое содействие
(сослужение, сотрудничество) «божественной благодати» и свободной человеческой воли. Таким образом, принцип синергии, основанный на взаимной любви,
выделяет христианское вероучение в особую категорию взаимоотношений с Богом.
В этом состоит уникальность и своеобразие христианского мировоззрения, своеобразие христианского понимания любви, для представителей которого имеет особую
значимость искреннее стремление «уподобиться» в милосердии Богу: «…будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» [8, Матф. 5:48].
В заключение хотелось бы сказать, что своеобразие вайшнавского понимания
любви, в соотношении с христианской философией и сотериологией, отнюдь не
обесценивает значимость данной традиции в глазах европейского общества. Однако
считаем необходимым сказать, что према-бхакти вайшнавизма вполне адекватно
отражает искания представителей современной индуистской культуры и поэтому
является естественно востребованной именно в рамках данной гуруистической
традиции, но не в коем случае не в христианской. Поэтому в установлении мировоззренческого, культурно-религиозного конгломерата христианства и гаудиявайшнавизма нет причин и необходимости, нет ни научных, ни религиозных, ни
исторических оснований.
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РЕЗЮМЕ
У статті розглядається питання про своєрідність розуміння любові в культурах
християнства і гаудия-вайшнавізму. Робиться висновок про неможливість з'єднання
ідеї любові східної і західної культур через своєрідність релігійного світогляду, в
якому «кореняться» витоки розуміння любові.
Ключові слова: синергія, релігійна казуїстика, карітас, агапе, сотеріологія.
SUMMARY
The article considers the question of the uniqueness of the concept of love in the
cultures of Christianity and the Gaudiya-Vaishnavism. The conclusion is made about the
impossibility of connection of the ideas of love of Eastern and Western cultures by reason
of a kind of a religious world-view, in which «rooted» the origins of the concept of love.
Key words: synergy, religious casuistry, сaritas, аgape, soteriology.
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ СМЫСЛА
И. С. Алексейчук
Реферат. В результате структурного анализа коммуникаций выделены 8
основных этапов формирования смысла новых понятий. Эти этапы описаны с
помощью 8 моделей неявной семантики, которые являются своеобразными генами
смыслового пространства языка. Модели обозначены как «объект и среда», «часть
и целое», «вид и род», «знак и смысл», «предмет и объект», «внутри и снаружи»,
«следствие и случайность», «сущность и явление». Такие модели могут рассматриваться в качестве элементов смысла, то есть своеобразных семантических «атомов».
Ключевые слова: смысл, элемент, абстрактное, конкретное, познание, искусственный интеллект.
Феномен смысла является предметом системных исследований более 2 тысяч
лет. За это время десятки тысяч выдающихся мыслителей, работавших в различных
направлениях научного поиска, формировали эпистемологический субстрат данного предмета, представленный к настоящему времени десятками тысяч публикаций.
Достижения Платона, Аристотеля, Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Канта, Г. Гегеля,
Ф. Шлейермахера, Д. Милля, В. Дильтея, Г. Гельмгольца, Ф. Соссюра, А. А. Потебни,
Г. Фреге, З. Фрейда, И. Павлова и многих иных, не менее известных исследователей, постоянно переосмысливались и дополнялись их последователями, что нередко
приводило к появлению качественно новых измерений данного направления. Лишь
за последние сто лет наиболее существенные результаты в осмыслении феномена
смысла были получены представителями логики и герменевтики, структурной
лингвистики и антропологии, литературоведения и теории перевода, психологии и
педагогики, искусственного интеллекта и синергетики, нейрофизиологии и биохимии мозга. Но в настоящее время, несмотря на исключительную концентрацию
усилий и результативность многих поколений мыслителей, феномен смысла предстаёт все еще не до конца познанной целостностью.
Ситуация во многом напоминает ту, которая сложилась в химии при генезисе
понятия «химический элемент» в 60-х годах Х1Х века. Именно в этот период
парадигмального саморазвития (на отрезке от А. Лавуазье до Д. Менделеева) были
открыты большинство из известных к настоящему времени химических элементов.
А сам этот процесс сопровождался всё более возрастающей системностью и осознанностью исследователей. Следует отметить, что потенциал закономерностей,
выделенных Д. Менделеевым эмпирическим путем, проявил себя в полной мере
лишь при формировании основ квантовой механики, то есть через 50-60 лет после
создания первого варианта Периодического закона химических элементов, который
не учитывал существования таких феноменов как инертные газы, изотопы, радиоактивные вещества и т.п. Несмотря на то, что в начале ХХІ века среднее время,
проходящее между явным формированием идеи и её «внедрением» (то есть её
фактическим «старением») сократилось в среднем в 2–20 раз, в зависимости от
направления деятельности и интенсивности гносеологического метаболизма, современное состояние осмысления феномена смысла во многом изоморфно тому, которое было во времена Д. Менделеева. В структурном плане «история повторяется».
Также как и в случае химического парадигмального генезиса на этапе «от А. Лавуазье и до Д. Менделеева» растет общее количество семантических классификаций.
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В настоящее время из всего многообразия можно выделить три наиболее характерные: широко известную классификацию знаков Ч.Морриса (иконические, символические и обозначающие знаки) [1], классификацию художественных целостностей
А. Ф. Лосева [2] и классификацию семантических парадигм А.С. Кравца (словоцентристсткая, пропозициональная и деятельностная парадигмы) [3].
Уникальную классификацию художественных целостностей выполнил А. Ф. Лосев. По сути, он обобщил и системно дополнил классификацию знаков Ч. Морриса,
используя обширный материал художественной литературы. Например, обобщая
лишь определения понятия символа, А. Ф. Лосев включил в анализируемую выборку более сотни работ предшественников, в том числе три десятка энциклопедий и
словарей, вышедших в шести странах за два с половиной столетия (с 1731 по 1974
годы) [2, с. 321–333]. Подобный подход гарантировал достоверность получаемых
результатов за счёт выполнения современных требований непараметрической статистики и многофакторного анализа к формированию представительных выборок.
За счет этого ему удалось выполнить достоверное и убедительное ранжирование
различных художественных целостностей по степени их образности, построив ряд
из феноменов лирической поэзии, метафор, символов и мифов. Однако проблему
элементарного смысла, то есть проблему выделения самого простого и далее
«неделимого» смысла, выполняющего роль своеобразного семантического атома,
эти и им подобные классификации не решили.
Целью данной статьи как раз и является поиск целостностей, являющихся
своеобразными семантическими атомами, то есть наиболее «простыми» и далее
«неделимыми» смысловыми элементами.
Наши исследования категорий познания показали, что только учёт диалектического единства явного и неявного в коммуникации и мышлении позволяет
формировать адекватные модели семантического пространства [4;5;6;7]. Такой
подход позволил объединить в единое целое все три парадигмы смысла (словоцентристсткую, пропозициональную и деятельностную), на которые в своих изысканиях
неявным образом опирались исследователи семантической проблематики на протяжении последних двух тысячелетий. Следовательно, локально адекватные семантические классификации Ч. Морриса – А. Лосева должны быть дополнены элементами
неявной семантики. Это удалось выполнить лишь в конце 90-х годов ХХ века с
помощью методов математической статистики и структурного анализа коммуникаций в высшей школе [4]. В результате такой работы удалось обнаружить и описать
уникальный феномен естественного языка – систему понятий рационального
познания. Также как и у Д. Менделеева, данная система основана на представительной эмпирической выборке [5]. Говоря языком образных примеров, в этой работе
удалось создать целостность, аналогичную Периодическому закону химических
элементов Д. Менделеева, но не для химических элементов, а для элементов смысла.
Отличие от ситуации с химическими элементами было в том, что система понятий рационального познания получена в результате структурного анализа более
двух тысяч специальных текстов, в которых освещались межпредметные требования в высшей медицинской школе [4;5]. Субстрат этой системы составлен из 130
понятий, упорядоченных на основе родовидовых и парциальных связей и образующих динамическую структуру. Такая система является искусственным объектом,
подобным гербарию, энциклопедии, зоопарку и многим другим аналогичным
целостностям. В то же время она является феноменом языка (своеобразным макрознаком), приобретающим уникальный смысл в специальном контексте – например,
в конкретной ситуации формирования определенного понятия.
К настоящему времени удалось выявить следующие основные принципы функционирования обсуждаемой системы понятий рационального познания, позволяющей
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объединять этапы формирования понятий, суждения и умозаключения в рамках
единой контекстно-зависимой целостности:
1. Система понятий рационального познания является открытой динамической целостностью (в противоположность предыдущим системам, которые были в
принципе неизменными и количественно ограниченными).
2. Такая динамическая целостность образована понятиями, объединенными в
две группы. Первая группа образует неизменную, общую для всех контекстов
структуру, с помощью которой можно описать основные закономерности формирования новых понятий. Вторая группа понятий образует структуру, позволяющую
описывать не только уникальные и единичные, но и особенные моменты, возникающие при формировании новых смыслов. Эта группа понятий может менять своё
содержание и структуру в зависимости от контекста.
3. Вся структура расположена в двух семантических слоях, обозначенных
как явный семантический слой (ЯСС) и неявный семантический слой (НСС). Первый
слой (ЯСС) образован понятиями, явно использовавшимися в коммуникациях,
которые обеспечивали познание, в то время как понятия из НСС использовались
при этом неявно, либо лишь подразумевались.
4. Понятия, входящие в общую, неизменную часть структуры, образуют три
ветви: ветвь одноместных предикатов, ветвь многоместных предикатов и ветвь
«признаков нового понятия» (так называемую ветвь абстрактных переменных).
С учетом историко-философской традиции первые две ветви понятий (одноместных и многоместных предикатов) можно обозначить как ветви, указывающие
на рассудочные состояния мышления, а третью ветвь (так называемую ветвь
абстрактных переменных) — как целостность, представляющую состояния разума.
Все эти три ветви связаны между собой и своим семантическим контекстом
нелинейным образом, порождающим феномен семантического саморазвития.
5. Внутри явной части системы существует своеобразное ядро (структура
внутри структуры), которое образуют пять видов сущностей, обозначенных нами
как сущности первого — пятого рода. Эти пять слов обозначают особые состояния
мышления, на которых мысль в процессе познания задерживается на существенный
период, достаточный для надежного обнаружения такого феномена сторонним
наблюдателем. Кратко эти пять состояний мысли можно обозначить как: откровение — подлинник (сущность первого рода); относительную истину – мнение
(сущность второго рода); абсолютную истину — гипотезу (сущность третьего
рода); многозначную истину — символ (сущность четвертого рода); саморазвивающуюся идею (сущность пятого рода).
6. С помощью системы понятий рационального познания был выполнен
анализ семантического наследия, что позволило проследить генезис конкретных
понятий на различных временных отрезках: от нескольких лет до нескольких тысячелетий [5]. Было показано, что первое выделение из среды принципиально нового
для познания объекта часто происходит случайно. При этом, как правило, цель
деятельности не направлена непосредственно на новый объект. Несмотря на то, что
основу для выделения «объекта из среды» дает житейский и профессиональный
опыт, на первом этапе познаваемый феномен часто воспринимается как отдельный,
изолированный и единичный случай. Такие случайные феномены могут быть обобщены при появлении новой парадигмы, что приводит к появлению качественно
новой мысли, то есть приводит к зарождению нового понятия. Именно на появление этого зародыша и указывает сущность первого рода.
Можно сказать, что проявления объекта на первом, «случайном» этапе познания ещё нельзя подвести под полноценное понятие «явления», так как эти проявления объекта более адекватно классифицируются родовым понятием «видимость».
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Вызвано это тем, что на таком первом, «случайном» этапе познания выделенный
объект не входит ещё в объем нового понятия из-за того, что само это понятие даже
не зародилось. Сам же объект существует, с ним взаимодействуют субъекты
познания, но при этом такой новый объект познания осмысливается в объёмах
старых, хорошо известных понятий и «успешно» описывается с их помощью.
7. Сам факт зарождения нового понятия не только обозначает окончание
этапа случайных выделений «объекта из среды», но и неизбежно формирует новую
ментальную целостность, на которую указывает уже сущность второго рода.
Появление этой новой целостности, в свою очередь, инициирует явный и закономерный (а не случайный) процесс саморазвития понятия. Такой процесс опосредован многозначными сущностями четвертого рода, гипотетичными сущностями
третьего рода и объективизированными сущностями пятого рода.
8. Важно отметить, что возникновение в научном познании сущностей первого рода качественно отличается от появления подобных целостностей в учебном
процессе. Озарение, происходящее в учебной аудитории, является контролируемым
и управляемым процессом, что и является тем существенным признаком, отличающим «учебное» озарение от оригинального и случайного «научного» озарения на
которое указывает сущность первого рода. По своей сути озарение, реализуемое в
условиях учебы, является сущностью второго рода, так как для социума оно является вторичным, а не первичным феноменом осмысления. Поэтому процесс познания,
происходящий во время учебного процесса, качественно отличается от научного
познания так же, как копия отличается от подлинника. Следует отличать такое
«учебное» озарение от озарения «научного», или «истинного». Диалектика этих
двух целостностей аналогична диалектике индивидуального и социального.
9. Следует подчеркнуть, что процесс познания (приводящий к зарождению,
формированию и дальнейшему развитию уже сформированных понятий) в каждом
конкретном случае является единичным, уникальным и неповторимым феноменом,
в котором сосуществуют случайные и закономерные составляющие. Однако существующие закономерности такого познания позволяют всё же выделять в этом
процессе определенные, доступные для наблюдения, повторяющиеся этапы. Эти
этапы во многом определяются общими, повторяющимися элементами в саморазвивающейся рефлексии, обозначенными нами как сущности первого – пятого рода.
Можно сказать, что основная функция сущностей первого, второго и третьего
рода, принадлежащих к виткам «рассудка», состоит в осуществлении связи субъекта познания непосредственно с чувственно воспринимаемой средой. В то же время,
сущности четвертого и пятого рода, принадлежащие иному, более абстрактному
витку (витку «разума»), осуществляют связь индивида с социумом с помощью
образов, уже существующих в языковом субстрате. Иными словами, эти целостности (сущности четвертого и пятого рода) более зависимы от того, каким образом
социум структурирует действительность с помощью языка определенного типа.
10. Со времен Г. Гегеля существовало понимание того, что понятия, суждения и умозаключения диалектически связаны между собой. Обсуждаемая структура
понятий позволяет выполнить конкретизацию этой связи и интерпретировать её в
рамках процесса восхождения от абстрактного к конкретному. Анализ генезиса
конкретных понятий различной этиологии показал, что восхождение от абстрактного к конкретному не является равномерным и поступательным передвижением,
аналогичным передвижению по ступенькам одинакового размера и качества.
Удалось выделить восемь уровней восхождения от абстрактного к конкретному,
которые образуют дискретный последовательный спектр ментальных состояний и
отличаются друг от друга, прежде всего, своим качеством.
Иначе говоря, понятия, входящие в общую и неизменную часть обсуждаемой
структуры, образуют восемь уровней абстракции, определяющие восемь основных
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этапов формирования смысла любого нового понятия. Ментальные целостности,
относящиеся к этим уровням, описываются с помощью восьми логически и исторически связанных между собой моделей неявного семантического слоя (НСС),
обозначенных нами как «объект и среда», «часть и целое», «вид и род», «знак и
смысл», «предмет и объект», «внутри и снаружи», «следствие и случайность», «сущность и явление». Каждой группе понятий явной семантики, принадлежащих к
одному уровню абстракции, соответствует своя модель НСС. Эти 8 моделей неявного семантического слоя являются своеобразными генами смыслового пространства
языка. Именно они структурируют рисунок его смысловой ткани.
Нами было показано, что упомянутый выше спектр из 8 моделей неявного
семантического слоя представляет собой восемь последовательных срезов одной
и той же ментальной целостности (развивающегося понятия), но сами срезы выполнены на разной глубине восхождения от абстрактного к конкретному. Таким образом,
можно говорить об обнаружении дискретного спектра из восьми уровней конкретности (или абстрактности), которые могут быть обозначены как остенсивный,
парциальный, структурный (или родовидовой), семантический, предметный, количественный, вероятностный и диалектический. С помощью этих восьми уровней,
которые связаны между собой нелинейно и нередко опосредованно, можно описать
основные состояния рационального познания. При этом сами уровни выступают в
качестве элементов, то есть своеобразных семантических «атомов» познания.
11. Следует отметить, что полноценное понятие формируется лишь на пятом
(предметном) уровне восхождения от абстрактного к конкретному. Поэтому, шестой (количественный), седьмой (вероятностный) и восьмой (диалектический) уровни
представляют общие этапы генезиса уже сформированного, то есть полноценного,
«взрослого» понятия. На этих трех уровнях могут «зарождаться» новые понятия.
Важную роль в этом процессе выполняет феномен многозначности. Многозначность
слова является результатом саморазвития познания в социуме. Именно феномен
саморазвития приводит к расширению объёмов «старых» понятий (т.е. ранее
сформированных), а в последующем – к генерации нового смысла и обобщению
внутри этих «старых» понятий. Таким образом, многозначность вначале формируется неявно и существует идеально, как возможность (на этапе расширения объема
понятия). После этого такое расширение объема проявляется как обобщение и
приводит к генерации нового смысла. При этом расширение объема понятия может
рассматриваться как особый вид обобщения. Таким способом сущности четвертого
и пятого рода, являясь продуктами суждений и умозаключений, реализуют, в
основном, функции теоретического мышления. Именно особые состояния мышления, на которые указывает сущность четвертого рода, являются источником
феномена многозначности в языках. Эти состояния, которые можно подвести под
понятие «многозначная мысль», являются индикаторами особых, высокоразвитых
этапов генезиса разнообразных понятий.
Таким образом, структурный анализ коммуникаций позволил выделить 8
моделей неявной семантики, которые являются своеобразными генами смыслового
пространства языка. Эти модели, связанные между собой логически и исторически,
были обозначены нами как «объект и среда», «часть и целое», «вид и род», «знак и
смысл», «предмет и объект», «внутри и снаружи», «следствие и случайность»,
«сущность и явление». Можно сказать, что упомянутый выше спектр из 8 моделей
неявного семантического слоя представляет собой восемь последовательных срезов
одной и той же ментальной целостности (развивающегося понятия), но сами срезы
выполнены на разной глубине восхождения от абстрактного к конкретному. Таким
образом, можно говорить об обнаружении спектра из восьми уровней конкретности, которые могут быть обозначены как остенсивный, парциальный, структурный
297

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

(или родовидовой), семантический, предметный, количественный, вероятностный и
диалектический. С помощью этих восьми уровней, которые связаны между собой
нелинейно, можно описать основные состояния рационального познания. При этом
сами уровни выступают в качестве элементов, то есть своеобразных семантических
«атомов» познания.
Существенной особенностью таких семантических «атомов» является их идеальная (информационная) и неявная природа, то есть они, структурируя явную семантику коммуникации, сами в данной конкретной коммуникации явным образом не
используются и явно в наблюдении не фиксируются. Таким способом семантические
«атомы» играют роль своеобразных катализаторов и центров семантического
генезиса. Можно сказать, что такие семантические «атомы» не только представляют
«подсознание» коммуникации, но и структурируют её явный слой.
РЕЗЮМЕ
За допомогою структурного аналізу комунікацій виділено вісім основних
етапів формування сенсу нових понять. Ці етапи описуються за допомогою восьми
логічно і історично пов'язаних між собою моделей, позначених як «об'єкт і середовище», «частина і ціле», «вид і рід», «знак і смисл», «предмет і об’єкт», «всередині і
ззовні», «наслідок і випадковість», «сутність і явище». Такі вісім моделей структурують семантичний простір мови та можуть розглядатися як елементи смислу,
тобто своєрідні семантичні «атоми».
Ключові слова: смисл, елемент, абстрактне, конкретне, пізнання, сенс, штучний інтелект.
SUMMARY
There were defined the eight main phases of forming of a notions which have been
described with the help of eight models. These models were described as «object and
environment», «part and whole», «kind and sort», «sign and sense», «subject matter and
object», «inside and outside», «effect and chance», «essence and phenomenon». These
eight models structuralize a cognitive field of language like elements of sense.
Key words: sense, element, abstract, certain, cognition, artificial intelligence.
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СОЦІАЛЬНИЙ МЕТАБОЛІЗМ: ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
Н. В. Крохмаль
Реферат. У статті здійснено аналіз поняття соціального метаболізму, простежено його поява і розвиток у історичній ретроспективі, запропоновані приклади
з різних сфер суспільного життя, в яких сьогодні діє соціальний метаболізм.
Ключові слова: соціальний метаболізм, ресурсна сфера, економічна сфера,
інформаційно-культурна сфера, дар.
Сучасний світ кардинально змінюється. Його охопити тенденції, які несуть у
собі неоднозначні за своєю сутністю зміни, що можуть привести суспільство як до
нового етапу свого розвитку, так і до нових потрясінь, до перетворень, до яких світ
не готовий і які він може не витримати. Про це свідчать такі напрями.
По-перше, найпопулярнішою світовою тенденцією сьогодні є глобалізаційні
процеси, що відбуваються у всіх сферах життя суспільства і приводять до перетворень в економіці, політиці, культурі тощо, об’єднують різні, на перший погляд,
системи, утворюють нові механізми глобальної взаємодії, нові форми економічних,
політичних систем.
Протилежною тенденцією сьогодні стає глокалізація, яка з економічної сфери
«перекочувала» і до соціально-політичної, і до культурної сфер. Цю тенденцію
можна доповнити територіальним поділом світу на макро/регіони, які історично
склалися і сьогодні починають відігравати знову активну роль у суспільстві.
По-друге, становлення інформаційного суспільства, що супроводжується формуванням економіки знань, приводить до ще більшої «активізації» обміну інформації у соціальній системі, якою і виступає суспільство. Якщо у попередніх формах
(архаїчна, аграрна, індустріальна) суспільство активно обмінювалося речовиною та
енергією, а інформація як предмет обміну була не такою поширеною через обмежені можливості її передачі, то з розвитком комунікативних систем, поширення
інформаційних технологій, появою мережевих систем, значення інформації зростає
і набуває «гіпер-» значення.
По-третє, інформаційне суспільство і глобалізація активізують перегляд власне
основ існування суспільства як соціальної системи. Фактичною основою суспільства є економіка, що ґрунтується на понятті капіталу. Саме сучасна трансформація
цього терміну і спричиняє різні точки зору на подальший розвиток економіки як
соціального інституту, в основі якого лежить обмін капіталом та панування транснаціональних корпорацій.
Як видно з перерахованих напрямів, сучасний світ охоплює собою велику
кількість елементів, структур, між якими існують механізми обміну. У науковій
літературі останніх років вони отримали назву соціального метаболізму, тобто
міжсистемного обміну. Але одностайності у визначенні, а тим паче у виділенні
його форм, механізмів функціонування, детермінант, що впливають на нього, у
науковців немає. Тому означена потреба і зумовила вибір теми даної розвідки.
Тому наукові джерела з дослідження соціального метаболізму можна розділити на кілька груп, виходячи з його аналізу у різних галузях наукових знань.
До першої групу необхідно віднести роботи синергетиків, у яких виділяється
поняття соціального метаболізму, який розглядається як міжсистемний обмін, і є
індикатором для аналізу тенденції зародження порядку в соціальних системах
(наприклад, роботи В. В. Василькової).
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Другу групу складають джерела, що досліджують соціальний метаболізм в
економічній сфері, аналізуючи його основу – обмін, який в свою чергу виступає як
підґрунтя для формування капіталу. Серед науковців, що досліджували ці проблеми
слід назвати роботи Г. В. Будкевича, Дж. Б. Фостера, І. Месароша, А. Сєкацкого та
інших.
Третю групу складають роботи представників демографічного метаболізму
(відтворення), в яких аналізуються стійкість переваги і балансу у демографічній
сфері, зокрема це праці А. І. Антонова, К. Джині, Ф. Карлі та інших.
Четверта група джерел представлена роботами етнографів, етносоціологів,
соціологів, які досліджували окремі процеси архаїчного обміну в первісних архаїчних суспільствах, чи аналізувати механізми обміну у аграрному, індустріальному та
постіндустріальному суспільствах, або ж класових формаціях. Серед вчених, що
переймалися такими питаннями слід виділити Ж. Бодрійяра, М. Мосса, С. Болдуіна,
Р. Герц, Е. Беста, Ф. Боас, Л. Леві-Брюля та інші.
Крім того, можна виділити значний пласт джерел, що аналізують процеси обміну у суспільстві, починаючи від перших архаїчних міфів, що існували у первісних
культурах, легенд, історичних оповідань, закінчуючи роботами античних мислителів, що узагальнювали тодішні історії в своїх роботах (Платон, Аристотель та ін.).
Ще один напрям у сучасних дослідженнях соціального метаболізму можна
виділити через аналіз обміну як механізму соціального метаболізму. Останніми роками було захищено кілька дисертаційних досліджень з філософії, зокрема російськими
науковцями, в яких, наприклад, обмін є основою для виокремлення інформаційного
обміну як механізму соціальної взаємодії (Ф. І. Розанов), або ж обмін є основою
комунікацій і розглядається як міжкультурний вид (О. В. Дводненко).
Разом з тим у психолінгвістиці, соціальній психології та соціоніці розглядається інформаційний метаболізм, наприклад, А. Аугустінавічюте [1] виділяє 16 типів
особистості, які вона називає типами інформаційного метаболізму в залежності від
відмінностей у типі особистості, що є ніщо інше як відмінності в обміні інформаційного сигналу з оточенням.
Не зважаючи на досить великий обсяг наукових праць, існує низка питань, які
ще не отримали належного теоретичного обґрунтування. До них, зокрема, належать:
питання уніфікації розуміння соціального метаболізму; генезис обміну від його
архаїчних форм до сучасних теорій обміну; формування та трансформація механізмів соціального метаболізму; класифікація форм соціального метаболізму та інші.
Тому здійснимо спробу охарактеризувати зміст та виділити форми соціального метаболізму у суспільстві.
Соціальний метаболізм – це обмін матеріальними і духовними цінностями
між спільнотами людей [6].
Сам термін метаболізм пішов з медицини, де він розглядається як сукупність
всіх змін і перетворень речовин і енергії в організмі [9]. Прикметник соціальний
вказує на те, що такий «обмін речовин» існує і у суспільстві, тобто окремі індивіди,
соціальні групи, спільноти та ін. можуть обмінюватися в межах своїх систем речовиною та енергією. Крім того, у суспільстві існує ще й інформаційний обмін, який
можна долучити до даного переліку.
Отже, в основі соціального метаболізму лежить обмін як акт отримання
об’єкта з передачею чогось замість нього [8]. Процеси обміну проходять у
суспільстві, у спільнотах людей, у соціальних групах, між окремими індивідами, які
можна розглянути як соціальні системи різного рівня. У цьому контексті доцільним
буде проаналізувати тлумачення соціальної системи, яку можна визначити як
складноорганізоване, впорядковане ціле, що включає окремих індивідів і соціальні
спільноти, об'єднані всілякими зв'язками і взаєминами, специфічно соціальними за
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своєю природою [10]. Тому в залежності від того, які системи будуть взяті за
основу аналізу і буде здійснюватися соціальний метаболізм в них. Найвищою
системою у соціальній ієрархії буде виступати суспільство. «З одного боку,
суспільство є системою, що самовідтворюється, здатною розширювати свою життєдіяльність навіть в певній ізоляції, тобто автономно. З іншого боку, суспільство –
відкрита система, що існує за рахунок обміну з довкіллям (іншими соціальними
системами) інформацією, речовиною, енергією. Механізмом, що примушує систему
приймати зовнішні дії є соціальний метаболізм (міжсистемний обмін), який представлений трьома основними потоками: обмін природними багатствами, територіями, сферами життєвого простору, людськими ресурсами (ресурсна сфера); обмін
товарами, капіталом (економічна сфера); обмін ідеями, інформацією, цінностями
(інформаційно-культурна сфера) [10]».
Отже, соціальний метаболізм – це міжсистемний обмін, представлений у
соціальній системі трьома основними потоками: обмін природними багатствами,
територіями, сферами життєвого простору, людськими ресурсами (ресурсна сфера);
обмін товарами, капіталом (економічна сфера); обмін ідеями, інформацією, цінностями (інформаційно-культурна сфера).
Такий широкий спектр потоків, його приклади, говорять про те, що соціальний метаболізм у суспільстві формувався поступово у ході історичного розвитку
суспільства. У цьому контексті доцільним є аналіз появи та ґенези такого явища як
обмін, що і лежить в основі соціального метаболізму.
Спираючись на дослідження етнографів, етносоціологів та соціологів, зокрема
на роботу М. Мосса [7], можна зазначити, що обмін є договором (угодою) між
людьми. З зародженням людства такі угоди носили неекономічний характер, вони
були спрямовані на показ власної гідності, щедрості тощо.
В основі обміну лежить поняття дару (подарунку), який передається від одної
людини до іншої, а потім повертається першій людині у тому або ж іншому вигляді.
Дар (подарунок) може виступати у двох значеннях:
1) як обов’язок – яким він і був у архаїчних первісних суспільствах;
2) як економічний інтерес – яким він став у класових суспільствах, коли
сформувалася економічна система, функціонування якої забезпечували норми права
та держава.
У архаїчних суспільствах дар-обов’язок виступає і як продаж, і як обмін, і як
оренда, і як застава тощо.
Обмін в архаїчних суспільствах ґрунтується на тому, що дарування – це
обов’язок, який не можна порушувати, але в його основі немає економічного інтересу. Тільки з появою економічного інтересу дарування і обмін перетворюються
поступово на складну систему економічного забезпечення розвитку суспільства.
Першими юридичними особами в архаїчних суспільствах були клани, племена,
сім’ї. Обмін між ними здійснювався такими способами: 1) безпосередньо; 2) через
посередництво вождів; 3) одночасно двома способами.
Форми обміну були переважно добровільні, в основному підношення або
подарунки. Засобами обміну в архаїчних суспільствах виступали: багатство; рухоме
і нерухоме майно, речі, корисні в економічних відносинах. Це передусім знаки
уваги, бенкети, обряди, військові послуги, жінки, діти, танці, свята, ярмарки, на
яких ринок складає лише один з елементів, а циркуляція багатств – лише один із
відносин набагато ширшого і більше постійного договору.
Таким чином сформувалася система сукупних тотальних поставок, яка існувала у різних формах в архаїчних суспільствах:
1) обмін як добровільне підношення або дарування;
2) проміжна форма – між обміном та жорстким суперництвом і знищенням
багатств;
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3) потлач – як тотальні поставки агоністичного типу (знищення багатства).
Система тотальних поставок і потлача формує також у архаїчному суспільстві
перші договірні обов’язки:
1) обов’язок повертати отримані дарунки;
2) обов’язок робити дарунки – коли з’являється економічний інтерес у дарі
дехто з індивідів поступово перетворюються на міняйл;
3) обов’язок робити подарунок людям для богів і природи – ті, хто отримував подарунок для богів поступово перетворювалися на жерців, а згодом на
священників [див. дет.: 7]. На наш погляд, звідси можна простежити і формування
поняття «церковна десятина» у середньовічних феодальних державах.
Дарування характеризується: щедрістю, честю та грошима: чим щедріший
буде дарувальник та чим краще він виконає всі обов’язки, пов’язані з процесом
дарування, тим більше він отримає назад. Фактично поняття щедрості і честі в
даруванні – це формування розуміння «свого обличчя», своєї репутації, які можна
втратити небудучи чесними чи щедрими у даруванні. Таке формування «власного
обличчя» (мани) поступово з появою економічного інтересу у дарі і обміні приводить до різних напрямів розвитку, зокрема, до формування відповідних репутацій у
купців, банкірів та ін., наприклад, венеціанські купці могли виступити гарантом для
аристократів чи королів у їх займах, оскільки саме «обличчя» окремих венеціанських купців і виступало гарантом займу.
Вершиною системи добровільних обмінів і дарувань виступав звичай «кула» –
система внутрішньоплемінної та міжплемінної торгівлі, яка проводилася урочисто з
приводу, наприклад, пошуку та укладання союзу між племенами. Кула – заняття
знаті, зокрема вождів, що здійснювалася в благородній манері, зовні чисто безкорисливо і скромно, в результаті якої обмінювалися «корисними речами», чим вона і
відрізнялася від економічного обміну. Вона була кульмінацією в обміні між
племенами або всередині племені, і хоча показувалися щедрість, свобода, незалежність і благородство – вона все ж таки діяла як механізм боргу і рідше боргу
речового. Кула є колом, тобто циклом лихварських поставок і поставок у відповідь
[див. дет.: 7].
Жертвопринесення і милостиня виступали одними з перших форм обміну, що
були добровільними або проміжними формами системи тотальних поставок.
Сюди також можна віднести регулярні обміни між рибалками і збирачами,
мисливцями, що з’явилися в результаті поділу праці (звідси поява торгових зв’язків
між землеробами і кочівниками), великі роздачі їжі при збиранні урожаю, будівництві будинків вождя, нових човнів тощо, що влаштовувалися для групи, яка
надавала послуги вождю або його клану (згодом, наприклад, це можна знайти при
будівництві будинків, господарських будівель тощо всім селищем з приготуванням
їжі і святкуванням цієї події).
Формою тотальної поставки агоністичного типу був потлач – знищення багатства. Потлач є юридичним феноменом; він тотальний, релігійний, міфологічний,
шаманістський, оскільки вожді, що беруть у ньому участь, і представляють його,
уособлювали в ньому предків і богів, чиї імена вони носять (тотемізм), танці яких
вони виконують, і у владі чиїх духів вони знаходяться.
У потлачі можна виділити наступні характеристики, що стали підґрунтям для
появи економічного інтересу дару:
 економічна – треба вимірювати вартість, значення, підстави і наслідки
угод (між вождями і духами, богами), величезних, навіть якщо «виходити» з
сьогоднішньої європейської вартості;
 соціально-морфологічна – збори племен, кланів і сімей, навіть націй повідомляють йому нервозність, надзвичайне збудження (люди братаються і в той же
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час залишаються чужими; вони спілкуються і протидіють один одному в гігантській комерції і постійному турнірі);
 юридична – до того, що було написано вище, можна додати, що у формі
контрактів і в тому, що можна було б назвати людським об'єктом договору, на
додачу до юридичного статусу договірних сторін (кланів, сімей, рангів і наречених), треба додати ще матеріальні об'єкти договорів, речі, якими обмінюються в
них, також володіють особливою властивістю, що змушує їх давати і особливо
відшкодовувати;
 естетична – ритуали, які виконуються під час потлачу мають естетичні
наслідки як для культури, так і для права.
Отже, кула і потлач були наступним етапом у еволюції системи обміну і
договору між окремими вождями та племенами.
До характеристик системи подарунків (дарування) також треба додати строк
повернення, який фактично є займом. З одного боку, подарунки, що давалися і
отримувалися замість них, через якийсь строк поверталися, тобто обмін був безпосередній, через спрощення, зближення раніше розділених строків; з іншого боку –
дарунок – це покупка і продаж (останнє в розстрочку і за готівку), а також займ.
Поєднання честі та строку повернення дару утворювали нові форми обміну,
зокрема: війна багатств як форма обміну і честі (індивідуального престижу вождя
і престижу його клану); гра – як ситуація залучення честі і віддачі благ, які в
остаточному рахунку можна було б і не віддавати; парі – виклик, суперництво,
пов’язане з честю і довірою, але воно змушує циркулювати багатство.
Фактично в архаїчних суспільствах зародився соціальний метаболізм у ресурсній сфері, тобто відбувався обмін природними багатствами, територіями, сферами
життєвого простору, людськими ресурсами.
Перехід від архаїчних суспільств до класових привів до появи в обміні економічного інтересу, до формування понять призначення і продажу, за якими обов’язково йде оплата.
У ранньокласових суспільствах починається розмежування розуміння обміну і
дару: якщо дар залишається обов’язком – то це безкорисливий дарунок; якщо за дар
береться оплата, гроші – то це вже не обмін і не дар – це товар. Але обмін залишається і при формуванні економіки у ранньокласових суспільствах, хоча його не
вважають обміном. На нашу думку, змінюється смислове навантаження цього терміну, тобто обмін у архаїчних суспільствах має латентний характер, а вже у класовому
суспільстві він «розкривається» у різні форми в залежності від сфер життєдіяльності суспільства.
При появі класових суспільств залишається ресурсна сфера соціального метаболізму, однак на цьому етапі складається економічна сфера соціального метаболізму, що виявляється в обміні товарами, капіталом. «Саморозгортаючись, капітал
виконує дві головні соціальні функції – самоорганізації та самооновлення соціального метаболізму й історичних перетворень суспільства. Самовідновлення капіталом
соціального метаболізму і механізмів взаємодії структур виробництва, споживання,
ринку і держави стає основою історичних перетворень суспільства в процесі
становлення і самооновлення соціального життя і механізмом її еволюції, що
прискорюється на сучасному етапі [2]».
Отже, капітал стає основою обміну. Історично можна простежити хто є власниками капіталу. В архаїчних суспільствах багатство починає накопичуватися в
руках вождів, їх родичів та прибічників, які поступово перетворюються на перших
власників капіталів. Сформований у ранньокласових державах державний механізм
управління забезпечує вже права юридичних осіб не у вигляді колективів (кланів,
племен, сімей), а є гарантом юридичних прав індивідуальних власників капіталів.
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Перетворившись на панівне відношення, капітал став головною силою, що
здійснює контроль над процесами соціального метаболізму, взаємодії людини з
природою, що призвело до виникнення органічної системи капіталу, командна структура якої пронизує все суспільство і різні елементи якої ведуть до їх взаємопосилення
в рамках органічної тотальності. У той же час, панівна роль капіталу в процесах
соціально-метаболічного контролю веде до зростання його неконтрольованості, яка
зумовлює структурну кризу капіталу. З точки зору І. Месарош, нерозв'язними є
суперечності між національним характером держави і транснаціоналізацією капіталу, орієнтацією на накопичення і експансію і руйнуванням природи, формальним
рівністю статей і структурним підпорядкуванням жінок, зростанням продуктивності праці та структурного безробіття [4].
Отже, у процесі економічної еволюції капітал набирає обертів, підпорядковуючи собі міжсистемний обмін, в першу чергу в економіці і відповідно в політиці,
тобто можна говорити про владу капіталу, яка посилюється по мірі ускладнення і
розвитку суспільства.
Така характеристика обміну та соціального метаболізму як строки також мають
велике значення в економіці. Економіка є певним способом дистрибуції речей, основою соціального метаболізму, а параметр часу і, відповідно, параметр швидкості
є для неї визначальними. Сьогодні такі повільні типи метаболізму, як, наприклад,
потлач (кругове дарування), архаїчний поезіс, «ейкоомія» («вміння вести дім»)
взагалі не розглядаються як економіка. Економіка в сучасному сенсі слова виникає
лише у певний історичний період і насамперед у зв'язку з особливим способом
виробництва часу [11].
Отже, архаїчні форми обміну є основою для формування економічної сфери
життя суспільства, хоча більшість характеристик архаїчного обміну змінюються
семантично. Наприклад, дари з приводу укладання шлюбу, благодійність, гостинність тощо, з одного боку, є формами архаїчного обміну, що сьогодні дещо змінили
свою основу – з’явився економічний інтерес, а, з іншого, – залишилися тими ж
архаїчними формами, в основі яких лежить обов’язок. Фактично ресурсна сфера
соціального метаболізму поєдналася з його економічною сферою і утворила основу
для формування різних класових суспільств, цивілізаційних типів тощо.
Новою формою обміну і соціального метаболізму у класових суспільствах
починає виступати залог, в основі якого лежить архаїчний «дар». При цьому у
вигляді залогу могли виступати не дуже цінні речі, наприклад, печатки, булавки,
ножі, монети тощо, які поверталися при виконанні умов договору. Такі речі були
особистими, що визначало цей «дар» як «залог життя», оскільки ці речі були
наповнені індивідуальністю, мали якусь магічну силу (залишок з архаїчних форм),
то обов’язково вважалося справою «честі» повернути їх назад, тобто виконати
умови договору. Річ, яку віддавали в залог, з одного боку, була «даром», а з
іншого – «ядом», що часто використовувалося у народному фольклорі.
Трохи пізніше прикладом такого залогу, на наш погляд, ставало слово дворянина, короля, джентльмена при укладанні договорів, або ж парі. Це також, на нашу
думку, є залишком архаїчного обміну, оскільки в архаїчних суспільствах в процесі
обміну віддавали і відшкодовували «повагу», або по-іншому, «знаки уваги», тобто
даруючи, віддають себе, а віддають себе тому, що саме себе, разом зі своїм майном
«винні» іншим.
Сучасним прикладом такого залогу слова і честі є слово бізнесменів, які
можуть приватно домовитися про відповідні договори, залишивши в залог лише
своє слово, а вже потім оформити все юридично і формально, наприклад, домовленості про злиття компаній, продаж майна тощо.
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З розвитком інформаційного суспільства соціальний метаболізм набуває інформаційного змісту, «що морфологічно конституюється суспільством у поділі праці [5]».
У соціальному метаболізмі такий інформаційний метаболізм можна простежити знову таки в економічній сфері. Обмін інформацією є тим «даром», який
передається і циркулює у суспільстві. Якщо застосувати такий обмін к економіці,
то по відношенню до пересічних громадян можна сказати, що він буде виявлятися,
наприклад, у декларуванні свої доходів (поділилися інформацією – отримали назад
блага) [3].
Підводячи підсумки, можна зазначити, що соціальний метаболізм – це міжсистемний обмін, який представлений трьома основними потоками: обмін природними
багатствами, територіями, сферами життєвого простору, людськими ресурсами
(ресурсна сфера); обмін товарами, капіталом (економічна сфера); обмін ідеями,
інформацією, цінностями (інформаційно-культурна сфера).
Еволюцію соціального метаболізму можна простежити, починаючи з архаїчних
суспільств, де в основі обміну лежало поняття «дар», яке виступало у двох значеннях: дар як обов’язок, і дар як економічний інтерес, який у класових суспільствах
видозмінився і його семантика набула нового значення, зокрема у контексті «дару».
Подальшими напрямами дослідження можуть стати проблеми співвідношення
соціального метаболізму з інформаційним метаболізмом, який сьогодні активно вивчається науковцями; механізми дії соціального метаболізму в різних системах тощо.
РЕЗЮМЕ
В статье осуществлен анализ понятия социального метаболизма, прослежено его появление и развитие в исторической ретроспективе, предложены примеры
из разных сфер общественной жизни, в которых сегодня действует социальный
метаболизм.
Ключевые слова: социальный метаболизм, ресурсная сфера, экономическая
сфера, информационно-культурная сфера, дар.
SUMMARY
The article presents the analysis of the concept of social metabolism, traces its
emergence and development in historical perspective and offers examples from different
spheres of public life in which the social metabolism operates today.
Key words: social metabolism, resource sphere, economic scope, information and
culture area, gift.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Аугустинавичюте А. Дуальная природа человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lyubi.ru/socion1.php. — Загол. з экрану.
2. Будкевич Г. В. Динамическая роль взаимодействия рынка и государства в
эволюционной самоорганизации [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/_seminar/budkevich.pdf. — Загол. з экрану.
3. Букалов А. В. Интегральный тип информационного метаболизма США /
А. В. Букалов // Соционика, ментология и психология личности. 1998. – № 5. –
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.socionics.ibc.com.ua/t/as2598.html#top. — Загол. з экрану.
4. Дергунов Ю. «…Но дело заключается в том, чтобы изменить его». Рецензия на:
István Mészáros. Social Structures and Forms of Consciousness. Vol. I: The Social
Determination of Method. New York: Monthly Review Press, 2010. 463 p.
305

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://commons.com.ua/archives/8474. —
Загол. з экрану.
5. Мартинюк, С. Э. Генезис інформаційної цивілізації [Текст] : Автореф. ... канд.
філос. наук / С. Є. Мартинюк. – Запоріжжя, 2001. – 20 с.
6. Метаболизм // Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. –
СПб.: Лань, 1999. – 528 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.slovarnik.ru/html_tsot/m/metabolizm.html. — Загол. з экрану.
7. Мосс, М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах /
М. Мосс // Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии;
[пер. с фр., послесловие и комментарии А.Б. Гофмана.]. – М. : «Восточная
литература», РАН, 1996. – С. 83—222.
8. Обмен [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/
wiki/Обмен_(значения)синкретична. — Загол. з экрану.
9. Обмен веществ // Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов.
– СПб.: Лань, 1999. – 528 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.slovarnik.ru/html_tsot/o/obmen-ve1estv.html. — Загол. з экрану.
10. Особенности системного исследования социальных реалий // Социальная работа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://soc-work.ru/article/753. —
Загол. з экрану.
11. Секацкий, А. Роль времени в экономике / А. Секацкий // Междисциплинарный
лекторий «Контекст». – 2010. – 23 сентября. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://nevex.tv/brain/12541. — Загол. з экрану.

306

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

Надійшла до редакції 05.01.2012 р.

УДК 130

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
П. А. Куда
Реферат. У статті проаналізовані теоретико-методологічні можливості
застосування діалектичного підходу до вивчення онтологічних проблем еволюції
суспільної свідомості. Вихідними засадами подібного дослідження виступають
сформульовані у ХІХ ст. принципи вивчення історичного розвитку конкретних
органічних систем (духовної сфери – Ґ. В. Ф. Ґегелем, сфери суспільно-економічних
відносин – К. Марксом та сфери біологічних організмів – Ч. Дарвіном). Зіставлення
останніх дає можливість виявити ключові тенденції конкретизації теоретичного
вивчення еволюційних процесів складноорганізованих систем, а також визначити
місце, яке у цих процесах займає суспільна свідомість.
Ключові слова: органічна система, еволюція, суспільна свідомість.
Актуальність теми полягає в тому, що на сьогодні склалися сприятливі
наукові умови для переосмислення феномену еволюції суспільної свідомості з
точки зору онтології [1, с. 32]. Подібне переосмислення має носити
міждисциплінарний характер, але у кінцевому підсумку виступати як соціальнофілософська концепція, що з необхідністю породжує завдання теоретикометодологічної рефлексії.
Вперше в історії філософської думки проблема розвитку духовної сфери була
науково поставлена та системно розглянута Ґ. В. Ф. Геґелем [2]. При цьому
теоретико-методологічні засади розгляду цієї проблеми виступали у нього як
сутнісно тотожні з самим процесом становлення Абсолютного духу. К. Маркс та
Ф. Енгельс значною мірою переосмислили теоретико-методологічні засади
геґелевої системи об'єктивного ідеалізму, в результаті чого стала можливою сама
постановка питання про свідомість (дух) як саме суспільну свідомість (ідеологію)
та її історичний розвиток у контексті зміни суспільно-економічних формацій [3].
Розгляду теоретико-методологічних питань вивчення суспільної свідомості
присвячений значний масив радянської філософської літератури другої половини
ХХ ст. [4; 5]. Однак «стратегічна» проблема еволюції суспільної свідомості як така,
поза межами «тактичних» питань побудови розвинутого соціалістичного
суспільства, залишилася неактуалізованою.
На сьогодні проблема суспільної свідомості залишається принципово
радянсько-марксистською, але з тенденцією до все більшої емпіризації та
соціологізації, що має наслідком зведення її до масової свідомості та громадської
думки [6; 7, с. 12-76]. Зарубіжні дослідження у сфері філософії свідомості, історії
ідей, інтелектуальної історії тощо мало уваги приділяють суспільній свідомості як
ключовій категорії соціальної філософії та філософії історії. У результаті існує
істотна прогалина у теоретико-методологічному плані вивчення еволюції
суспільної свідомості.
Метою пропонованої статті є виявлення основних принципів побудови
теоретико-методологічної системи, у межах якої стане можливим плідний розгляд
еволюції суспільної свідомості як феномена соціальної онтології.
Наукова новизна розвідки зумовлена передусім тим, що на відміну від досить
сильної позитивістської орієнтації розгляду феномена суспільної свідомості у
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радянській марксистській філософії, автор намагається виявити якнайширший,
власне діалектичний, але разом з тим і соціально-онтологічний, а не лише вузькогносеологічний або соціально-психологічний, підхід до проблеми.
Останній філософський твір Д. Лукача «До онтології суспільного буття», як,
власне кажучи, і основна теоретична праця К. Маркса «Капітал», залишилися
незавершеними, на відміну від філософської системи Ґ. В. Ф. Геґеля. Однією з
причин цієї незавершеності автор вважає принципову неможливість створення
цілісної матеріалістичної теорія суспільного буття без органічного включення до
неї теорії еволюції суспільної свідомості. Теоретико-методологічні труднощі
подібного проекту та можливі шляхи їх подолання ми і спробуємо з'ясувати у тексті
цієї статті.
Ґ. В. Ф. Геґель, Ч. Дарвін та К. Маркс були людьми, які вперше науково
розкрили феномен системності розвитку предметного світу у конкретних сферах
буття: мислення, біологічне життя, суспільство. Найбільш важливою
характеристикою таких систем є органічна цілісність (тотальність), що виражається
у детермінації цілим своїх частин (індивідів) як своєрідних органів. У результаті
відбувається своєрідне перевертання з ніг на голову (парадоксальність): умова та
причина, з одного боку, та наслідок, з іншого, постійно зазнають інверсії,
взаємопереходу; кінець стає початком, первинність та вторинність втрачають
абсолютне значення (дилема «курка – яйце»). Розглядати абстрактно подібні
системи немає сенсу, бо їхньою суттєвою рисою є історична конкретність,
процесуальність та контекстуальність.
Однак ані суспільство, ані мислення не мають свого специфічного
предметного носія системності, а тому глибинно залежать від живої та неживої
матерії. При цьому саме біосфера репрезентує природу як органічну цілісність, а
тому еволюційна теорія Ч. Дарвіна є фундаментальною передумовою розуміння
функціонування та розвитку суспільства та мислення. (Разом з тим, останнє не дає
підстав для редукції суспільства до людини розумної як біологічного виду, а
мислення, свідомості – до функціонування мозку.)
Перед нами постає проблема коеволюції життя, суспільства та мислення, що
полягає у необхідності пояснення закономірностей взаємопереходу між цими
формами буття в межах феномену зняття, що передбачає еволюцію самих
закономірностей еволюції [8]. Під останнім, здається, можна розуміти саме
діалектику у її найбільш широкому значенні, а тому вище поставлена проблема не
зводиться до сучасних соціобіологічних концепцій, зокрема концепції геннокультурної коеволюції.
Органічна системність сутності та розвитку полягає не стільки у матеріальній
єдності, скільки у єдності функціонування, яка забезпечується інформаційними
антиетропійними процесами. Органічна система протистоїть навколишньому
середовищу, тісно з ним взаємодіючи. Для неї характерна не стільки матеріальна,
скільки саме інформаційна наступність (передача способу функціонування та
розвитку взаємодії з середовищем). Відбувається складний процес кодування
(подвоєння), а як результат, і подвійної детермінації: матеріальної та
інформаційної. Саме таке подвоєння створює можливість неґативності одного
способу детермінації щодо іншого (можливість хибного відображення,
невідповідності і, як результат, відсіювання у процесі природного добору).
«Родова сутність» органічних систем залишається постійно відкритою, не
самототожною, принципово незавершеною, неурівноваженою, а отже, вона не
просто реалізується, відтворюється як наперед задана (преформізм), а перебуває у
процесі становлення, розширеного відтворення (еволюція). Останнє створює
можливість добору, що породжує все більш складну систему опосередкування
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взаємодії з середовищем, включення середовища та процесу взаємодії з ним,
процесу життєдіяльності, у саму органічну систему. З'являється необхідність
виділення у межах суспільного буття зовнішнього (світ природи, біологія людини)
та внутрішнього середовища (штучний світ культури, олюднена природа), а також
опосередковуючої системи відносин між ними.
Уся історія людства, таким чином, є процесом не проявлення, а становлення
родової сутності людини [1, с. 72], і, як зазначав К. Маркс, лише з приходом
комунізму людство перейде від своєї природної передісторії («царства
необхідності») до дійсної суспільної історії («царства свободи», появи та розвитку
справжньої суспільної родової сутності людини як свідомої суспільної істоти), а
отже, перетвориться на дійсно єдине глобальне суспільство, людство як свідому
органічну цілісність («усуспільнене людство» [3, с. 4]). Таким чином, імпліцитно
вказується, що суспільство ще не повністю подолало біологічні, доісторичні
закономірності розвитку, а саме тому ідеї Ч. Дарвіна становлять
«природноісторичну основу» для матеріалістичної теорії суспільства, сутність якої
полягає у тому, що історія природи та історія людей взаємно обумовлюють одна
одну [3, с. 16].
Отже,
постає
питання
принципової
незавершеності
процесу
антропосоціогенезу у тому сенсі, що справжнє людське суспільство має
функціонувати не стільки «природно», «стихійно», скільки «свідомо» та
«суспільно», бо функціонування органічних систем є не лише процесом
розширення, але й поглиблення родової сутності (посилення цілісності,
узагальненості). Замість усвідомленого інстинкту та стадної свідомості [3, с. 30]
має постати дійсно суспільна свідомість як усвідомлення суспільних відносин у
процесі їх свідомого творення та перетворення. Це дає підстави говорити про
соціалізацію суспільства (безперервний процес залучення та перетворення
природного, стихійного на суспільне, свідоме), одним з аспектів якої є соціалізація
біологічних індивідів [1, с. 92].
Подібна аналогія між соціальної та біологічною формами руху матерії на
відміну від неорганічних форм породжує уподібнення суспільства живому
організму, що з простої метафори переростає у спеціально-науковий термін. Так
Ю. І. Семенов, відштовхуючись від тривалої наукової традиції, вводить поняття
«соціально-історичний організм», що конкретизує багатозначне поняття
«суспільство» [9, с. 21-22]. З цієї точки зору, поділ соціальної реальності на базис та
надбудову є апофеозом механіцизму, бо суспільне буття – не механічна споруда, а
живий організм, а тому похідні опосередковуючі ланки (наприклад, суспільні
інститути як кристалізовані вузли системи суспільних відносин, що є цілком
об'єктивними, але аж ніяк не матеріальними) не над-будовуються, а в-будовуються
в систему, а це принципово ускладнює «механізм» їхньої взаємодії. Можна
стверджувати, що суспільне буття як соціально-історичний організм складається з:
 соціальної матерії, під якою варто розуміти не соціально-економічні
(виробничі) відносини, а засоби суспільного виробництва у широкому
сенсі;
 практики як способу сумісної діяльності людей та, відповідно, способу
життєдіяльності соціально-історичного організму;
 суспільних відносин як опосередковуючої ланки між соціальною матерією
та практикою.
Суспільні відносини можуть бути виробничими (безпосередньо залежними
від структури засобів виробництва) та невиробничими (вольовими, ідеологічними),
залежність яких від засобів виробництва опосередкована суспільною свідомістю,
що, як своєрідна призма, тісно пов'язана з вище зазначеними вузлами системи
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суспільних відносин, породжує ефект суб'єктивності. Суспільні відносини можуть
усвідомлюватися або ні, бути свідомими або несвідомими, але вони ніколи не
бувають позасвідомими.
Пристосування на біологічному рівні буття відбувається без свідомості,
автоматично. Аналогічна спонтанна злагодженість характерна і для еволюції
суспільного буття, але там вона опосередкована свідомістю, хоча тотально нею і не
детермінується. Однак К. Маркс переоцінює, абсолютизує «дійсні передумови, від
яких можна відірватися лише в уяві [теорії]», і якими є «дійсні індивіди, їхня
діяльність та матеріальні умови їхнього життя, як ті, що вони знаходять вже
готовими, так і ті, що створені їхньою власною діяльністю. Таким чином,
передумови ці можна встановити чисто емпіричним шляхом» [3, с. 18]. Прагнення
до емпіричної вірогідності приховано містило тенденцію до спрощення,
механіцизму, редукціонізму, позитивізму. Завершеність духовної системи у
філософському вченні Ґ. В. Ф. Ґегеля у межах історичного матеріалізму прагнули
змінити завершеною матеріальної системою суспільства, ігноруючи відкритість
обох систем як сутнісно органічних. Насправді, «дійсні умови» знімаються у теорії
(свідомості), і саме це дає можливість альтернативного розвитку, творчості,
неавтоматичності. Завдяки свідомості матеріальний органічний процес
узагальнення (бо еволюція – це не лише процес розширення, розгортання,
диференціації, дивергенції, але й одночасно – процес поглиблення, інтеграції,
конвергенції) істотно прискорюється.
Розподіл матеріальної та духовної праці призводить до відриву теорії від
практики, появи «чистої» теорії, ідеології. Але будь-який розподіл праці,
породжуючи диференціацію суспільства на стани, класи супроводжується
інтеграційними процесами, що виражаються у відповідних «формах спілкування»
[3, с. 37], суспільних відносинах. Поряд з матеріальним виробництвом постає
виробництво свідомості [3, с. 36], що, у свою чергу, також зазнає диференціації.
При цьому варто підкреслити, що думки пануючого класу стають пануючими
думками як ідеальне вираження пануючих матеріальних відносин [3, с. 45-46]. Але
пануючий клас постійно змінюється, а разом з ним змінюються і пануючі думки,
набуваючи все більш загальнолюдського характеру. Подібна форма загальності
відображає процес представлення пануючим класом інтересів все більшої частини
суспільства [3, с. 47], а потенційно – і всього людства в цілому.
Але прагнення емпіричної вірогідності заводить К. Маркса у тупік. Він визнає
вихідною точкою свого дослідження ідеології дійсних дієвих людей та їхній
життєвий процес. Ідеологія перетворюється на прості «відгомони», «випари» цього
матеріального життєвого процесу, «туманні утворення у мозку людей», втрачаючи
видимість самостійності, а отже, вона не має ані історії, ані буд-якого розвитку.
Зміна діяльності у К. Маркса автоматично веде до змін у мисленні та, відповідно,
до зміни продуктів мислення, бо не свідомість визначає життя, а життя визначає
свідомість [3, с. 25]. Припускати, окрім духа дійсних, матеріально обумовлених
індивідів, існування ще якогось особливого духу вважається ним помилковим [3,
с. 24]. Але діяльність та життя, що мають визначати свідомість, не є чисто
матеріальними позасвідомими процесами, як у живій природі. Зміна такої
діяльності не є спонтанним автоматичним процесом, а має опосередковуватися
свідомістю. І свідомість, мислення не є простим відчуттям, що безпосередньо
відображає зміни життєдіяльності. Свідомість є усвідомленим буттям [3, с. 25].
Відображальна концепція свідомості (на рівні поняттєвого пізнання) не тотожна
рефлексивній теорії фізіологічних процесів у мозку (на рівні чуттєвого пізнання).
Суспільна свідомість відображає суспільне буття (онтологічне відношення) інакше,
ніж свідомість – буття як предметний світ (гносеологічне відношення).
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«Хитрість» духу, існування якого заперечував К. Маркс, полягає у сутності
процесів природного та штучного доборів, що тісно пов'язані з опосередковуванням
та побічними результатами життєдіяльності індивідів. Людина своєю працею
спрямовує природні процеси таким чином, що вони цілком природно породжують
необхідний результат, який однак вже виступає як не як чисто природний, а
соціально опосередкований. Аналогічно, в історії, подібний процес приводить до
того, що своєю діяльності людина породжує не лише свідомо заплановані
продукти, але й побічні, які вона не мала на меті, а отже, створила несвідомо. І що
найбільш важливо, людина створює побічні продукти у самій собі. Отже, свідома
людська діяльність має і характер несвідомого породження побічних суспільних
наслідків, зокрема суспільних відносин та самої суспільної свідомості. Так
об'єктивні закони розвитку суспільства включають суб'єктивність, знімаючи її у
кінцевому рахунку, як закономірності природної еволюції включають («знімають»)
випадковості мутації та життєдіяльності окремих біологічних особин.
Найбільш фундаментальним аспектом розуміння розвитку органічної
цілісності виступає принцип сутнісної єдності процесів онтогенезу
(індивідуального історичного розвитку дискретних одиниць) та філогенезу
(континуальної еволюції родової сутності як логіки процесу відтворення
дискретних одиниць) [10; 11, с. 74-88]. Відбувається постійна зміна поколінь зі
збереженням того, що власне і можна називати родовою сутністю, яка еволюціонує.
Колективна практика як практичний синтез альтернатив життєдіяльності свідомих
суб'єктів [1, с. 97] є більш ефективним засобом добору через наявність двох
додаткових позабіологічних каналів наслідування: соціальна матерія та суспільна
свідомість, які і складають сутнісні продуктивні сили, поєднуючи практичне
узагальнення з узагальненням знань, досвіду, їхньою деіндивідуалізацією. Праця
Ґ. В. Ф. Ґегеля «Феноменологія духу» власне і виявляє «паралель ембріології та
палеонтології духу». «Пам'ять людського роду [суспільна свідомість] є не лише
моментом великого процесу, але, вбудовуючись в нього, вона сама виступає як
процес» [1, с. 113], відносно самостійний вузол суспільних відносин, але разом з
тим, не перетворюється на геґелеве «царство чистої думки». Однак прямий зв'язок
суспільної свідомості та виробництва відсутній. Ані соціальна матерія, ані
біологічна еволюція мозку самі по собі не породжують і прямо не детермінують ані
свідомості, ані суспільної свідомості, бо всі ці процеси є якісно різнопорядковими
(біологічні, соціальні, ідеальні). Тому проблема ґенези свідомості та її еволюції є
проблема коеволюції та синергетики, що потребує діалектичного підходу.
Принципово важливим є розрізнення душевного, психофізіологічного аспекту
свідомості людини та духовного, що пов'язане з суспільними процесами поза
свідомістю людини [12]. Власне свідомість людини, а точніше, процес
усвідомлення, самосвідомість, є досить примарним явищем, що виникає як
результат суперечливої взаємодії вище зазначених моментів. І саме тут вбачається
підґрунтя концепції З. Фрейда про три шари людської свідомості.
Вищі форми психічного відображення не належать безпосередньо конкретній
людині як біологічній істоті, бо вони є результатом складної та суперечливої
взаємодії вище згадуваних зовнішнього та внутрішнього середовищ у людському
суспільстві (зокрема, діалектика панування та рабства у процесі самоусвідомлення
[2, с. 136-145]). Своєрідним підтвердженням цього є видатне досягнення
радянських психологів та педагогів у процесі виховання та освіти сліпоглухонімих
дітей [13], що значною мірою базувалося на теоретичній базі культурно-історичної
школи у психології.
Феномени суб'єктивної реальності, особистості, індивідуальності не є
природженими, вихідними, сутнісними. Поява індивідуальної свідомості як
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суб'єктивної реальності є наслідком процесу відчуження людини від родової
сутності внаслідок розподілу праці та диференціації суспільства. А особистість,
індивідуальність є моментом суспільного процесу, що відображає своєрідний
синтез суперечливих суспільних відносин [1, с. 78, 146], і саме від якості цього
синтезу залежить ступінь цілісності людини як особистості, бо ідеологічна
боротьба як відображення суспільних конфліктів протікає не лише між окремим
індивідами та їхніми групами, але й в межах індивідуальної свідомості. Разом з
тим, суб'єкт як елемент суспільного буття виступає своєрідним каталізатором
суспільних процесів, а не причиною онтологічного розриву [1, с. 224]. Родова
сутність людини проявляється в особистості, і так звана самореалізація останньої є
процесом формування родової сутності людства (загальнолюдських цінностей).
Кожна людина, у межах можливого, може робити що завгодно, але лише якщо її
діяльність узгоджується з закономірностями розвитку суспільства, ці дії будуть
дійсно продуктивними. Саме тому активність суб'єктів необхідно розглядати з
точки зору діалектичної єдності загального, особливого та одиничного.
Суспільна свідомість є цілісною (органічною) ідеальною системою духовного
життя суспільства та кожної окремої соціалізованої людини. Саме вона лежить в
основі формування та функціонування індивідуальної свідомості, усуваючи зі
суспільного процесу як фаталізм (автоматизм), так і волюнтаризм (свавілля),
створюючи можливості вибору з певного конкретно-історично обмеженого кола
альтернатив. Тобто ми маємо справу не з телеологією, а з телеономією, що
базується на світогляді як своєрідній теорії та методології життєдіяльності кожного
індивіда, його «духовному знарядді» перетворення світу, що не зводиться до
мислення як оперування формальною логікою, а отже, до жодних можливих систем
штучного інтелекту. Суспільна свідомість як джерело світогляду та його основа
існує у вигляді конкретно-історичної духовної формації, що еволюціонує у тісному
зв'язку з суспільно-економічними формаціями, але не зводиться до них.
Таким чином, у результаті розгляду трьох фундаментальних наукових теорій
системного розвитку у зв'язку з їхнім значенням для дослідження феномена
еволюції суспільної свідомості було виявлено необхідність широкого
онтологічного підходу з переважанням діалектичної методології.
Вперше і найбільш послідовно ідея розвитку духовної сфери, а разом з нею
природи і суспільства, як цілісної органічної системи була реалізована
Ґ. В. Ф. Геґелем. Але її абстрактна завершеність потребувала конкретноісторичного та конкретно-наукового подолання.
Теорія еволюції Ч. Дарвіна та його наступників стала фундаментом
конкретно-історичного вивчення будь-яких органічних систем, пояснюючи процеси
самоорганізації та, відповідно, даючи основу для розгляду процесів коеволюції у
більш високих формах організації матерії.
Матеріалістичне розуміння історії К. Марксом має більш вузьку сферу
застосування і не реалізоване до кінця. Система матеріалістичного виробництва
капіталістичного суспільства є сутнісно важливою, але недостатньою для розуміння
розвитку суспільства в усій його тотальності. Вивчення сфери суспільної свідомості
у «Німецькій ідеології» стало своєрідними пролегоменами до «Капіталу», а не його
логічним продовженням. Більш послідовною, хоча також не реалізованою до кінця,
була спроба Д. Лукача побудувати онтологію суспільного буття з врахуванням
ідеального моменту, який має випливати з системи матеріалістичного виробництва,
але без механістичної редукції до останнього.
Таким чином, уточнення історичного розвитку живої природи та суспільства
по суті так і не дійшло до еволюції духовної сфери як такої, що було ключовим
моментом системи Ґ. В. Ф. Геґеля. У результаті свідомість та суспільна свідомість
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залишилися на периферії біологічних, психологічних та соціологічних досліджень,
а їх філософське вивчення залишається абстрактним, зокрема через механістичне
розуміння взаємодії індивідуальної та суспільної свідомості.
Онтологічний підхід, розглядаючи у взаємодії історико-генетичного та
структурно-функціонального аспектів проблему опосередкування, зняття
біологічної еволюції у сфері суспільства, дає можливість виявити діалектику
об'єктивного та суб'єктивного факторів духовної сфери, матеріальних та ідеальних
складових суспільної свідомості, сутнісну єдність останньої з індивідуальною
свідомістю, що сприятиме інтеграції гносеологічного та соціологічного підходів.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается диалектический аспект научных систем
Г. В. Ф. Гегеля, Ч. Дарвина и К. Маркса с точки зрения их приложимости к
онтологическому изучению эволюции общественного сознания.
Ключевые слова: органическая система, эволюция, общественное сознание.
SUMMARY
The paper considers a dialectical aspect of G. W. F. Hegel’s, Ch. Darwin’s and
K. Marx’s scientific systems from the standpoint of attaching them to the ontological
study of the evolution of social consciousness.
Key words: organic system, evolution, social consciousness.
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УДК 130

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
П. А. Куда
Реферат. У статті проаналізовані теоретико-методологічні можливості
застосування діалектичного підходу до вивчення онтологічних проблем еволюції
суспільної свідомості. Вихідними засадами подібного дослідження виступають
сформульовані у ХІХ ст. принципи вивчення історичного розвитку конкретних органічних систем (духовної сфери – Ґ. В. Ф. Ґегелем, сфери суспільно-економічних
відносин – К. Марксом та сфери біологічних організмів – Ч. Дарвіном). Зіставлення
останніх дає можливість виявити ключові тенденції конкретизації теоретичного
вивчення еволюційних процесів складноорганізованих систем, а також визначити
місце, яке у цих процесах займає суспільна свідомість.
Ключові слова: органічна система, еволюція, суспільна свідомість.
Актуальність теми полягає в тому, що на сьогодні склалися сприятливі наукові умови для переосмислення феномену еволюції суспільної свідомості з точки зору
онтології [1, с. 32]. Подібне переосмислення має носити міждисциплінарний характер, але у кінцевому підсумку виступати як соціально-філософська концепція, що з
необхідністю породжує завдання теоретико-методологічної рефлексії.
Вперше в історії філософської думки проблема розвитку духовної сфери була
науково поставлена та системно розглянута Ґ. В. Ф. Геґелем [2]. При цьому теоретико-методологічні засади розгляду цієї проблеми виступали у нього як сутнісно
тотожні з самим процесом становлення Абсолютного духу. К. Маркс та Ф. Енгельс
значною мірою переосмислили теоретико-методологічні засади геґелевої системи
об'єктивного ідеалізму, в результаті чого стала можливою сама постановка питання
про свідомість (дух) як саме суспільну свідомість (ідеологію) та її історичний
розвиток у контексті зміни суспільно-економічних формацій [3].
Розгляду теоретико-методологічних питань вивчення суспільної свідомості
присвячений значний масив радянської філософської літератури другої половини
ХХ ст. [4; 5]. Однак «стратегічна» проблема еволюції суспільної свідомості як така,
поза межами «тактичних» питань побудови розвинутого соціалістичного суспільства, залишилася неактуалізованою.
На сьогодні проблема суспільної свідомості залишається принципово радянсько-марксистською, але з тенденцією до все більшої емпіризації та соціологізації, що
має наслідком зведення її до масової свідомості та громадської думки [6; 7, с. 1276]. Зарубіжні дослідження у сфері філософії свідомості, історії ідей, інтелектуальної історії тощо мало уваги приділяють суспільній свідомості як ключовій категорії
соціальної філософії та філософії історії. У результаті існує істотна прогалина у
теоретико-методологічному плані вивчення еволюції суспільної свідомості.
Метою пропонованої статті є виявлення основних принципів побудови теоретико-методологічної системи, у межах якої стане можливим плідний розгляд
еволюції суспільної свідомості як феномена соціальної онтології.
Наукова новизна розвідки передусім полягає в тому, що на відміну від досить
сильної позитивістської орієнтації розгляду феномена суспільної свідомості у радянській марксистській філософії, автор намагається виявити якнайширший, власне
діалектичний, але разом з тим і соціально-онтологічний, а не лише вузько-гносеологічний або соціально-психологічний, підхід до проблеми.
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Останній філософський твір Д. Лукача «До онтології суспільного буття», як,
власне кажучи, і основна теоретична праця К. Маркса «Капітал», залишилися
незавершеними, на відміну від філософської системи Ґ. В. Ф. Геґеля. Однією з
причин цієї незавершеності автор вважає принципову неможливість створення
цілісної матеріалістичної теорія суспільного буття без органічного включення до неї
теорії еволюції суспільної свідомості. Теоретико-методологічні труднощі подібного
проекту та можливі шляхи їх подолання ми і спробуємо з'ясувати у тексті цієї статті.
Ґ. В. Ф. Геґель, Ч. Дарвін та К. Маркс були людьми, які вперше науково
розкрили феномен системності розвитку предметного світу у конкретних сферах
буття: мислення, біологічне життя, суспільство. Найбільш важливою характеристикою таких систем є органічна цілісність (тотальність), що виражається у детермінації
цілим своїх частин (індивідів) як своєрідних органів. У результаті відбувається
своєрідне перевертання з ніг на голову (парадоксальність): умова та причина, з
одного боку, та наслідок, з іншого, постійно зазнають інверсії, взаємопереходу;
кінець стає початком, первинність та вторинність втрачають абсолютне значення
(дилема «курка – яйце»). Розглядати абстрактно подібні системи немає сенсу, бо
їхньою суттєвою рисою є історична конкретність, процесуальність та контекстуальність.
Однак ані суспільство, ані мислення не мають свого специфічного предметного
носія системності, а тому глибинно залежать від живої та неживої матерії. При цьому
саме біосфера репрезентує природу як органічну цілісність, а тому еволюційна
теорія Ч. Дарвіна є фундаментальною передумовою розуміння функціонування та
розвитку суспільства та мислення. (Разом з тим, останнє не дає підстав для редукції
суспільства до людини розумної як біологічного виду, а мислення, свідомості – до
функціонування мозку.)
Перед нами постає проблема коеволюції життя, суспільства та мислення, що
полягає у необхідності пояснення закономірностей взаємопереходу між цими формами буття в межах феномену зняття, що передбачає еволюцію самих закономірностей
еволюції [8]. Під останнім, здається, можна розуміти саме діалектику у її найбільш
широкому значенні, а тому вище поставлена проблема не зводиться до сучасних
соціобіологічних концепцій, зокрема концепції генно-культурної коеволюції.
Органічна системність сутності та розвитку полягає не стільки у матеріальній
єдності, скільки у єдності функціонування, яка забезпечується інформаційними антиетропійними процесами. Органічна система протистоїть навколишньому середовищу,
тісно з ним взаємодіючи. Для неї характерна не стільки матеріальна, скільки саме
інформаційна наступність (передача способу функціонування та розвитку взаємодії
з середовищем). Відбувається складний процес кодування (подвоєння), а як результат, і подвійної детермінації: матеріальної та інформаційної. Саме таке подвоєння
створює можливість неґативності одного способу детермінації щодо іншого (можливість хибного відображення, невідповідності і, як результат, відсіювання у процесі
природного добору).
«Родова сутність» органічних систем залишається постійно відкритою, не самототожною, принципово незавершеною, неурівноваженою, а отже, вона не просто
реалізується, відтворюється як наперед задана (преформізм), а перебуває у процесі
становлення, розширеного відтворення (еволюція). Останнє створює можливість
добору, що породжує все більш складну систему опосередкування взаємодії з
середовищем, включення середовища та процесу взаємодії з ним, процесу життєдіяльності, у саму органічну систему. З'являється необхідність виділення у межах
суспільного буття зовнішнього (світ природи, біологія людини) та внутрішнього
середовища (штучний світ культури, олюднена природа), а також опосередковуючої системи відносин між ними.
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Вся історія людства, таким чином, є процесом не проявлення, а становлення
родової сутності людини [1, с. 72], і, як зазначав К. Маркс, лише з приходом комунізму людство перейде від своєї природної передісторії («царства необхідності») до
дійсної суспільної історії («царства свободи», появи та розвитку справжньої суспільної родової сутності людини як свідомої суспільної істоти), а отже, перетвориться на дійсно єдине глобальне суспільство, людство як свідому органічну
цілісність («усуспільнене людство» [3, с. 4]). Таким чином, імпліцитно вказується,
що суспільство ще не повністю подолало біологічні, доісторичні закономірності
розвитку, а саме тому ідеї Ч. Дарвіна становлять «природноісторичну основу» для
матеріалістичної теорії суспільства, сутність якої полягає у тому, що історія
природи та історія людей взаємно обумовлюють одна одну [3, с. 16].
Отже, постає питання принципової незавершеності процесу антропосоціогенезу у тому сенсі, що справжнє людське суспільство має функціонувати не стільки
«природно», «стихійно», скільки «свідомо» та «суспільно», бо функціонування
органічних систем є не лише процесом розширення, але й поглиблення родової
сутності (посилення цілісності, узагальненості). Замість усвідомленого інстинкту та
стадної свідомості [3, с. 30] має постати дійсно суспільна свідомість як усвідомлення суспільних відносин у процесі їх свідомого творення та перетворення. Це дає
підстави говорити про соціалізацію суспільства (безперервний процес залучення та
перетворення природного, стихійного на суспільне, свідоме), одним з аспектів якої
є соціалізація біологічних індивідів [1, с. 92].
Подібна аналогія між соціальної та біологічною формами руху матерії на відміну від неорганічних форм породжує уподібнення суспільства живому організму, що
з простої метафори переростає у спеціально-науковий термін. Так Ю. І. Семенов,
відштовхуючись від тривалої наукової традиції, вводить поняття «соціально-історичний організм», що конкретизує багатозначне поняття «суспільство» [9, с. 21–22].
З цієї точки зору, поділ соціальної реальності на базис та надбудову є апофеозом
механіцизму, бо суспільне буття – не механічна споруда, а живий організм, а тому
похідні опосередковуючі ланки (наприклад, суспільні інститути як кристалізовані
вузли системи суспільних відносин, що є цілком об'єктивними, але аж ніяк не матеріальними) не над-будовуються, а в-будовуються в систему, а це принципово
ускладнює «механізм» їхньої взаємодії. Можна стверджувати, що суспільне буття
як соціально-історичний організм складається з:
 соціальної матерії, під якою варто розуміти не соціально-економічні (виробничі) відносини, а засоби суспільного виробництва у широкому сенсі;
 практики як способу сумісної діяльності людей та, відповідно, способу
життєдіяльності соціально-історичного організму;
 суспільних відносин як опосередковуючої ланки між соціальною матерією
та практикою.
Суспільні відносини можуть бути виробничими (безпосередньо залежними
від структури засобів виробництва) та невиробничими (вольовими, ідеологічними),
залежність яких від засобів виробництва опосередкована суспільною свідомістю, що,
як своєрідна призма, тісно пов'язана з вище зазначеними вузлами системи суспільних
відносин, породжує ефект суб'єктивності. Суспільні відносини можуть усвідомлюватися або ні, бути свідомими або несвідомими, але вони ніколи не бувають
позасвідомими.
Пристосування на біологічному рівні буття відбувається без свідомості, автоматично. Аналогічна спонтанна злагодженість характерна і для еволюції суспільного
буття, але там вона опосередкована свідомістю, хоча тотально нею і не детермінується. Однак К. Маркс переоцінює, абсолютизує «дійсні передумови, від яких
можна відірватися лише в уяві [теорії]», і якими є «дійсні індивіди, їхня діяльність
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та матеріальні умови їхнього життя, як ті, що вони знаходять вже готовими, так і ті,
що створені їхньою власною діяльністю. Таким чином, передумови ці можна встановити чисто емпіричним шляхом» [3, с. 18]. Прагнення до емпіричної вірогідності
приховано містило тенденцію до спрощення, механіцизму, редукціонізму, позитивізму. Завершеність духовної системи у філософському вченні Ґ. В. Ф. Ґегеля у
межах історичного матеріалізму прагнули змінити завершеною матеріальної системою суспільства, ігноруючи відкритість обох систем як сутнісно органічних.
Насправді, «дійсні умови» знімаються у теорії (свідомості), і саме це дає можливість альтернативного розвитку, творчості, неавтоматичності. Завдяки свідомості
матеріальний органічний процес узагальнення (бо еволюція – це не лише процес
розширення, розгортання, диференціації, дивергенції, але й одночасно – процес
поглиблення, інтеграції, конвергенції) істотно прискорюється.
Розподіл матеріальної та духовної праці призводить до відриву теорії від
практики, появи «чистої» теорії, ідеології. Але будь-який розподіл праці, породжуючи диференціацію суспільства на стани, класи супроводжується інтеграційними
процесами, що виражаються у відповідних «формах спілкування» [3, с. 37],
суспільних відносинах. Поряд з матеріальним виробництвом постає виробництво
свідомості [3, с. 36], що, у свою чергу, також зазнає диференціації. При цьому варто
підкреслити, що думки пануючого класу стають пануючими думками як ідеальне
вираження пануючих матеріальних відносин [3, с. 45–46]. Але пануючий клас
постійно змінюється, а разом з ним змінюються і пануючі думки, набуваючи все
більш загальнолюдського характеру. Подібна форма загальності відображає процес
представлення пануючим класом інтересів все більшої частини суспільства [3,
с. 47], а потенційно – і всього людства в цілому.
Проте прагнення емпіричної вірогідності заводить К. Маркса у тупік. Він
визнає вихідною точкою свого дослідження ідеології дійсних дієвих людей та їхній
життєвий процес. Ідеологія перетворюється на прості «відгомони», «випари» цього
матеріального життєвого процесу, «туманні утворення у мозку людей», втрачаючи
видимість самостійності, а отже, вона не має ані історії, ані буд-якого розвитку.
Зміна діяльності у К. Маркса автоматично веде до змін у мисленні та, відповідно,
до зміни продуктів мислення, бо не свідомість визначає життя, а життя визначає
свідомість [3, с. 25]. Припускати, окрім духа дійсних, матеріально обумовлених
індивідів, існування ще якогось особливого духу вважається ним помилковим [3,
с. 24]. Але діяльність та життя, що мають визначати свідомість, не є чисто матеріальними позасвідомими процесами, як у живій природі. Зміна такої діяльності не
є спонтанним автоматичним процесом, а має опосередковуватися свідомістю.
І свідомість, мислення не є простим відчуттям, що безпосередньо відображає зміни
життєдіяльності. Свідомість є усвідомленим буттям [3, с. 25]. Відображальна концепція свідомості (на рівні поняттєвого пізнання) не тотожна рефлексивній теорії
фізіологічних процесів у мозку (на рівні чуттєвого пізнання). Суспільна свідомість
відображає суспільне буття (онтологічне відношення) інакше, ніж свідомість –
буття як предметний світ (гносеологічне відношення).
«Хитрість» духу, існування якого заперечував К. Маркс, полягає у сутності
процесів природного та штучного доборів, що тісно пов'язані з опосередковуванням
та побічними результатами життєдіяльності індивідів. Людина своєю працею спрямовує природні процеси таким чином, що вони цілком природно породжують
необхідний результат, який однак вже виступає як не як чисто природний, а
соціально опосередкований. Аналогічно, в історії, подібний процес приводить до
того, що своєю діяльності людина породжує не лише свідомо заплановані продукти,
але й побічні, які вона не мала на меті, а отже, створила несвідомо. І що найбільш
важливо, людина створює побічні продукти у самій собі. Отже, свідома людська
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діяльність має і характер несвідомого породження побічних суспільних наслідків,
зокрема суспільних відносин та самої суспільної свідомості. Так об'єктивні закони
розвитку суспільства включають суб'єктивність, знімаючи її у кінцевому рахунку,
як закономірності природної еволюції включають («знімають») випадковості мутації та життєдіяльності окремих біологічних особин.
Найбільш фундаментальним аспектом розуміння розвитку органічної цілісності виступає принцип сутнісної єдності процесів онтогенезу (індивідуального
історичного розвитку дискретних одиниць) та філогенезу (континуальної еволюції
родової сутності як логіки процесу відтворення дискретних одиниць) [10; 11, с. 74–
88]. Відбувається постійна зміна поколінь зі збереженням того, що власне і можна
називати родовою сутністю, яка еволюціонує. Колективна практика як практичний
синтез альтернатив життєдіяльності свідомих суб'єктів [1, с. 97] є більш ефективним засобом добору через наявність двох додаткових позабіологічних каналів
наслідування: соціальна матерія та суспільна свідомість, які і складають сутнісні
продуктивні сили, поєднуючи практичне узагальнення з узагальненням знань,
досвіду, їхньою деіндивідуалізацією. Праця Ґ. В. Ф. Ґегеля «Феноменологія духу»
власне і виявляє «паралель ембріології та палеонтології духу». «Пам'ять людського
роду [суспільна свідомість] є не лише моментом великого процесу, але, вбудовуючись в нього, вона сама виступає як процес» [1, с. 113], відносно самостійний вузол
суспільних відносин, але разом з тим, не перетворюється на геґелеве «царство чистої думки». Однак прямий зв'язок суспільної свідомості та виробництва відсутній.
Ані соціальна матерія, ані біологічна еволюція мозку самі по собі не породжують і
прямо не детермінують ані свідомості, ані суспільної свідомості, бо всі ці процеси є
якісно різнопорядковими (біологічні, соціальні, ідеальні). Тому проблема ґенези
свідомості та її еволюції є проблема коеволюції та синергетики, що потребує
діалектичного підходу.
Принципово важливим є розрізнення душевного, психофізіологічного аспекту
свідомості людини та духовного, що пов'язане з суспільними процесами поза свідомістю людини [12]. Власне свідомість людини, а точніше, процес усвідомлення,
самосвідомість, є досить примарним явищем, що виникає як результат суперечливої
взаємодії вище зазначених моментів. І саме тут вбачається підґрунтя концепції
З. Фрейда про три шари людської свідомості.
Вищі форми психічного відображення не належать безпосередньо конкретній
людині як біологічній істоті, бо вони є результатом складної та суперечливої
взаємодії вище згадуваних зовнішнього та внутрішнього середовищ у людському
суспільстві (зокрема, діалектика панування та рабства у процесі самоусвідомлення
[2, с. 136–145]). Своєрідним підтвердженням цього є видатне досягнення радянських психологів та педагогів у процесі виховання та освіти сліпоглухонімих дітей
[13], що значною мірою базувалося на теоретичній базі культурно-історичної
школи у психології.
Феномени суб'єктивної реальності, особистості, індивідуальності не є природженими, вихідними, сутнісними. Поява індивідуальної свідомості як суб'єктивної
реальності є наслідком процесу відчуження людини від родової сутності внаслідок
розподілу праці та диференціації суспільства. А особистість, індивідуальність є
моментом суспільного процесу, що відображає своєрідний синтез суперечливих
суспільних відносин [1, с. 78, 146], і саме від якості цього синтезу залежить ступінь
цілісності людини як особистості, бо ідеологічна боротьба як відображення суспільних конфліктів протікає не лише між окремим індивідами та їхніми групами,
але й в межах індивідуальної свідомості. Разом з тим, суб'єкт як елемент суспільного буття виступає своєрідним каталізатором суспільних процесів, а не причиною
онтологічного розриву [1, с. 224]. Родова сутність людини проявляється в особис319

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,
ВИП. 1-2, 2012

тості, і так звана самореалізація останньої є процесом формування родової сутності
людства (загальнолюдських цінностей). Кожна людина, у межах можливого, може
робити що завгодно, але лише якщо її діяльність узгоджується з закономірностями
розвитку суспільства, ці дії будуть дійсно продуктивними. Саме тому активність
суб'єктів необхідно розглядати з точки зору діалектичної єдності загального,
особливого та одиничного.
Суспільна свідомість є цілісною (органічною) ідеальною системою духовного
життя суспільства та кожної окремої соціалізованої людини. Саме вона лежить в
основі формування та функціонування індивідуальної свідомості, усуваючи зі
суспільного процесу як фаталізм (автоматизм), так і волюнтаризм (свавілля), створюючи можливості вибору з певного конкретно-історично обмеженого кола альтернатив. Тобто ми маємо справу не з телеологією, а з телеономією, що базується на
світогляді як своєрідній теорії та методології життєдіяльності кожного індивіда,
його «духовному знарядді» перетворення світу, що не зводиться до мислення як
оперування формальною логікою, а отже, до жодних можливих систем штучного
інтелекту. Суспільна свідомість як джерело світогляду та його основа існує у
вигляді конкретно-історичної духовної формації, що еволюціонує у тісному зв'язку
з суспільно-економічними формаціями, але не зводиться до них.
Висновок. У результаті розгляду трьох фундаментальних наукових теорій
системного розвитку у зв'язку з їхнім значенням для дослідження феномена еволюції суспільної свідомості було виявлено необхідність широкого онтологічного
підходу з переважанням діалектичної методології.
Вперше і найбільш послідовно ідея розвитку духовної сфери, а разом з нею
природи і суспільства, як цілісної органічної системи була реалізована Ґ. В. Ф. Геґелем. Але її абстрактна завершеність потребувала конкретно-історичного та
конкретно-наукового подолання.
Теорія еволюції Ч. Дарвіна та його наступників стала фундаментом конкретноісторичного вивчення будь-яких органічних систем, пояснюючи процеси самоорганізації та, відповідно, даючи основу для розгляду процесів коеволюції у більш
високих формах організації матерії.
Матеріалістичне розуміння історії К. Марксом має більш вузьку сферу застосування і не реалізоване до кінця. Система матеріалістичного виробництва капіталістичного суспільства є сутнісно важливою, але недостатньою для розуміння розвитку
суспільства в усій його тотальності. Вивчення сфери суспільної свідомості у
«Німецькій ідеології» стало своєрідними пролегоменами до «Капіталу», а не його
логічним продовженням. Більш послідовною, хоча також не реалізованою до кінця,
була спроба Д. Лукача побудувати онтологію суспільного буття з врахуванням
ідеального моменту, який має випливати з системи матеріалістичного виробництва,
але без механістичної редукції до останнього.
Таким чином, уточнення історичного розвитку живої природи та суспільства
по суті так і не дійшло до еволюції духовної сфери як такої, що було ключовим
моментом системи Ґ. В. Ф. Геґеля. У результаті свідомість та суспільна свідомість
залишилися на периферії біологічних, психологічних та соціологічних досліджень,
а їх філософське вивчення залишається абстрактним, зокрема через механістичне
розуміння взаємодії індивідуальної та суспільної свідомості.
Онтологічний підхід, розглядаючи у взаємодії історико-генетичного та структурно-функціонального аспектів проблему опосередкування, зняття біологічної
еволюції у сфері суспільства, дає можливість виявити діалектику об'єктивного та
суб'єктивного факторів духовної сфери, матеріальних та ідеальних складових
суспільної свідомості, сутнісну єдність останньої з індивідуальною свідомістю, що
сприятиме інтеграції гносеологічного та соціологічного підходів.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается диалектический аспект научных систем Г. В. Ф. Гегеля, Ч. Дарвина и К. Маркса с точки зрения их приложимости к онтологическому
изучению эволюции общественного сознания.
Ключевые слова: органическая система, эволюция, общественное сознание.
SUMMARY
The paper considers a dialectical aspect of G. W. F. Hegel’s, Ch. Darwin’s and
K. Marx’s scientific systems from the standpoint of attaching them to the ontological
study of the evolution of social consciousness.
Key words: organic system, evolution, social consciousness.
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ПОНЯТИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ
И. В. Рудакова
Реферат. Рассматривается сосуществование термина повседневность с близкими по значению к нему понятиями в социально философском дискурсе. Указываются основные характеристики повседневности, позволяющие разграничить ее
с синонимичными понятиями.
Ключевые слова: повседневность, жизненный мир, обыденность, быт.
Понимание того, что постижение человека должно происходить не только
умозрительно, но, прежде всего, целостно, способствовало обращению философов
к проблеме повседневности. В современном мире, где социальные трансформации
происходят с большой скоростью, эта тема стала особенно актуальной. Именно
повседневность является той основой, которая «переплавляет» новые тенденции и
сохраняет старые, поэтому без обращения к ней невозможно понять ни что такое
человек, ни смысл происходящих социальных процессов.
Несмотря на то, что анализируемая тема приобрела самостоятельный статус
в науке сравнительно недавно, количество публикаций говорит о большом интересе
со стороны исследователей. Сосредотачивая свое внимание на повседневности как
области социального мира, учеными проводится анализ ее специфики (П. Бергер,
Г. Гарфинкель, И. Гофман, Е. В. Золотухина-Аболина, Т. Лукман, А. Сикурел,
А. Шютц и др.), выявляются структурные элементы (Л. Г. Ионин, И. Т. Касавин,
Б. В. Марков, В. Н. Сыров, С. П. Щавелев и др.). В то же время работ, в которых бы
анализировалось непосредственно само понятие «повседневность» очень мало.
В этом направлении важными являются труды В. В. Корнева, В. К. Суханцевой,
М. П. Шубиной и др. Так, с одной стороны, внимание сосредотачивается на проблеме прояснения непосредственно понятия повседневности, а с другой – в них нет
четкого разделения его с синонимичными понятиями. Отсюда цель данной статьи –
определение понятие повседневности через сопоставление с его синонимами
«жизненный мир», «обыденность», «быт».
Прежде всего, рассмотрим пару «повседневность» – «жизненный мир». Исторически последнее появилось раньше, и по своему содержанию шире, чем повседневность. Появление понятия «жизненный мир» связано с именем Э. Гуссерля.
Решение актуальных теоретических проблем философии, разрешение кризиса
науки и жизни – он предполагал искать в живом человеческом мире. Согласно его
теории, наука не дает возможности в него проникнуть, так как она существует в
мире «объективированных абстракций». Поэтому, необходимо пересмотреть свое
отношение к науке, к полученным от неё знаниям, и пройти путь науки в обратном
направлении: вернутся к исходному пункту – к донаучным знаниям мира.
Анализируя понятие жизненного мира у Э. Гуссерля, известный русский
социолог Л.Г. Ионин пишет, что « он представляет собой целое, поскольку именно
в целом он выступает как нечто самоочевидное, самодостоверное. Это целое не
имеет четкой архитектоники, его структура неопределенна, не эксплицирована. По
отношению к активности субъекта жизненный мир представляет собой «горизонт»
всех его целей, проектов, интересов независимо от их временных, пространственных,
ценностных и прочих масштабов» [1,45–46]. Для него характерны «непосредствен322
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ная очевидность» его феноменов, а также их «интуитивная достоверность» для
индивидов. Это свидетельствует о преобладании естественной установки, однако, в
нем имеет место и теоретическая составляющая.
Понятие «жизненного мира» включает в себя все взаимоотношения человека с
окружающей действительностью, формирующиеся в течение его жизни. Что, в
сущности, как убедительно показывает в своих трудах Э. Гуссерль, и является
миром человека. К этому же миру относится и повседневность, поэтому эти
понятия (жизненный мир и повседневность), безусловно, близки по значению.
Наиболее показательно это сходство проявляется в исследованиях по истории
культур, в которых анализируется повседневная жизнь людей определенной исторической эпохи. Внимание ученых сосредотачивается на «реальных объектах
прошлого»: орудия труда, формы поселений, языки, фольклор и др., являющиеся
смысловыми сгустками. Их интерпретация помогает воссоздать стереотипы мышления и поведения в ту или иную эпоху. Здесь примером могут служить работы
адептов «новой исторической науки» и русских медиевистов во главе с А. Я. Гуревичем.
Как известно, в философской антропологии синонимичными являются понятия «жизненный мир» и «повседневность». В определении последней как «ткани
человеческих взаимодействий, каждое из которых в отдельности рационально, т.е.
запланировано индивидами, но в совокупности своей образует такую структуру и
порядок, который никем не планировался и не предусматривался. Разум и чувство
выступают сторонами этого повседневного взаимодействия» [2,238], нет никаких
признаков, которые выделили бы повседневность в отдельную сферу. Указанная
тождественность повседневности и жизненного мира выявляется и в таких философских направлениях как прагматизм, экзистенциализм. И даже в новой философской
энциклопедии повседневность определяется как «целостный социокультурный
жизненный мир» [3,253], что позволяет говорить о широкой распространенности
отождествления этих понятий.
В социальной теории взаимодействие анализируемых понятий проявляется на
двух уровнях: эмпирическом и феноменологическом. На первом осуществляется
анализ социальной жизни в ее бытовом аспекте: рассматриваются мир города и
деревни, представления индивидов о самих себе и других, описываются «продуктовые корзины» и т.д., что в результате является также отождествлением жизненного
мира и повседневности. На феноменологическом уровне исследование сферы
социальных взаимодействий способствовало выделению повседневности как отдельной области исследования, но в тоже время ее определение не было достаточно
точным.
Такая традиция неразличения «повседневности» и «жизненного мира» была
заложена А. Шютцем. В его статье «Структура повседневного мышления» ярко
проявляется смешение анализируемых понятий. Однако, можно выделить и расстановку смысловых акцентов в их определении. «Жизненный мир» определяется
как мир, в котором «мы, как человеческие существа среди себе подобных, живем в
обществе и культуре, зависим от их объектов, которые воздействуют на нас и, в свою
очередь, подвергаются нашему воздействию» [4,129]. В данной цитате повседневность выступает как неотъемлемый и непроблематизируемый атрибут жизненного
мира, то есть реализуется установка: «жизненный мир повседневен». Источником
такого подхода являются труды Э. Гуссерля, в частности «Кризис европейских наук
и трансцендентальная феноменология», где философ пишет о жизненном мире как
повседневном.
При этом, А. Шютц говорит о том, что «с самого начала повседневность
предстает перед нами как смысловой универсум, совокупность значений, которые
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мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом мире, прийти к
соглашению с ним» [4, 130]. В таком переключении внимания с проблемы жизни
человека в социокультурном мире на моменты интерпретации «смыслового универсума» актуализируется тема повседневности. Здесь уже проявляются новые акценты,
которые позволяют говорить о специфике повседневности как способе бытия в
жизненном мире. В дальнейшем А. Шютц сосредоточился именно на функционалистской линии исследования повседневности, что в итоге привело к образованию
различных направлений в социальной теории, которые объединяет общий принцип
понимания повседневности как социально конструируемой реальности.
Развивая идеи А. Шютца, П. Бергер и Т. Лукман определяют повседневность
как «реальность, которая интерпретируется людьми и имеет для них субъективную
значимость в качестве цельного мира» [5,6]. Под реальностью ими понимается
способность феноменов иметь бытие, независимо от нашей воли и желаний.
Повседневная реальность определяется как высшая, а все остальные (сон, игра
и т.д.) – «конечные области значений», потому что на них переключается внимание
с реальности повседневной жизни. Ее приоритет обусловлен спецификой конституирующих элементов. Она вбирает в себя явления, происходящие в ситуации
«лицом-к-лицу». Следовательно, эта реальность организуется «здесь-и-сейчас»
вокруг моего тела. Такое возможно в состоянии бодрствования, что воспринимается
индивидом как нормальное и самоочевидное, то есть составляет его естественную
установку. Поэтому данные явления воспринимаются как наиболее реальные.
А также повседневность содержит в себе явления, не данные в ситуации «здесь-исейчас», что, по мнению П. Бергера и Т. Лумана, означает следующее: субъект
«воспринимает повседневную жизнь в зависимости от степени пространственной и
временной приближенности или удаленности. Ближайшей к нему является та зона
повседневной жизни, которая непосредственно доступна его физической манипуляции. Такая зона включает мир, находящийся в пределах его досягаемости, мир, в
котором он действует так, чтобы видоизменить его реальность, или мир, в котором
он работает. В этом мире труда его сознание руководствуется прагматическим
мотивом, т.е. его внимание к этому миру определяется главным образом тем, что он
делает, делал или собирается делать в нем» [5,42]. При этом индивид осознает, что
в реальности повседневной жизни есть и другие зоны, не доступные его
пониманию. Поэтому интерес к ним менее интенсивен, так как он не является
непосредственным.
Соответственно, повседневная реальность разделяется на сектора, один из
которых воспринимается привычно, а в других человек сталкивается с различными
проблемами. Так, для особых социальных контекстов характерны специфические
взаимосвязанные «агломераты “реальности” и “знания”».
Реальность повседневной жизни характеризуется с одной стороны, осознанием того, что это «мой мир par excellence», его наличность не требует доказательств,
она просто существует, то есть критерием повседневности служит ощущение
субъектом реальности. С другой – пониманием того, что повседневное знание человек делит с другими людьми, поэтому это мир интерсубъективный. Однако, это
особая субъективация – типическая. В повседневной жизни индивид встречается, в
основном, с типами, а не с живыми людьми, потому что у конкретной, отдельной
личности есть проблемы, связанные с ними эмоции, переживания, а в большинстве
повседневных взаимодействий указанное обстоятельство не учитывается. Более
того, речь идет о двойной типичности, так как индивид не только воспринимает
другого как тип, но и взаимодействует с ним в типичной ситуации.
Концепция организации повседневной жизни по принципу типизации, разрабатываемая П. Бергером и Т. Луманом, последовательно доказывается И. Гофманом,
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посредством анализа фреймов. По мнению этого ученого, повседневность индивида
социально структурируется, посколькув каждой конкретной ситуации репродуцируются «порядки интеракции». Их бесконечное множество составляет континуум
фреймов, представляющих собой систему посредничества между социальными
институтами и индивидом.
Макроструктуры для индивида играют роль «внешних ограничителей» и
расцениваются в социальном действии как нечто предзаданное, константное. Так,
например, организация закрепляет за человеком социальный статус, который
непосредственно сцеплен с ожиданиями того или иного поведения. Фрейм – это
шаблон, помогающий индивиду распознать ситуацию и выстроить свои действия,
реакцию соответствующим образом. Благодаря анализу фреймов И. Гофман показывает, что ситуация определяется не ее участниками. «Определения ситуации
создаются, во-первых, в соответствии с принципами социальной организации
событий и, во-вторых, в зависимости от субъективной вовлеченности в них» [6,71].
Участники могут лишь оценить, чем ситуация для них является, так в центре
внимания оказываются особенности восприятия человека.
Еще одной специфической чертой повседневной жизни есть то, что индивид
воспринимает ее реальность как упорядоченную. По мнению П. Бергера и Т. Лумана ее феномены систематизированы в типичных шаблонах, воспринимающиеся
индивидом как независимые от него, потому что они образовались еще до
рождения индивида. Следовательно, реальность повседневной жизни для субъекта
оказывается уже объективированной до его рождения.
Большую роль в указанном процессе сохранения и передачи накопленного
опыта в повседневной реальности играет язык. С его помощью происходит процесс
объективации и типизации опыта субъекта в терминах, представляющий собой
ценность не только для него самого, но и для других. Так же он выступает связующим звеном между конечными областями значения и повседневной реальностью.
Человек в повседневной жизни воспринимает как данность то, что другие люди его
понимают.
Детально исследуя эту точку зрения, Г. Гарфинкель приходит к выводу, что
описание манеры разговора того или иного человека в конкретной ситуации не
достаточно для понимания того, что он фактически сказал. Более того, детальное
описание иногда приводит к совершенно обратному значению, то есть наблюдается
большое различие между тем, как сказано и что сказано. При этом оба участника
диалога верно друг друга понимают.
Данное обстоятельство проявляется ярче, если индивид начинает себя вести
не в соответствии с ожиданиями оппонента. Такие эксперименты проводили студенты Г. Гарфинкеля. Один из них ученый приводит в своей книге: разговор мужа
(испытуемый) и жены (экспериментатор) во время просмотра фильма. Муж замечает, что старые фильмы сделаны по одному лекалу. Вместо предполагаемого согласия жена начинает уточнять с помощью вопросов, что именно хотел сказать супруг.
В ответ была реакция раздражения и реплика: «ты прекрасно понимаешь меня!»
[7,53–54].
Анализ этой ситуации показывает, что есть некоторые условия способствующие
взаимопониманию индивидов. Таким катализатором является «общее понимание»,
которое определяется как условие для беседы, нерефлексируемый фон разговора.
Его существование дает предпосылки для взаимопонимания между людьми, то есть
«навыки осознания» окружающей действительности, свойственные тому или иному
социуму, отличаются устойчивостью благодаря тому, что закрепляются на глубинном уровне сознания, относящегося к сфере бессознательного. Поэтому они представляют собой «неявное знание», являющееся источником привычных моделей
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поведения, схем мышления, выражающих видение и ощущение мира, представления и мифы, характерные для определенного общества.
В каждом обществе на любой стадии его развития существуют механизмы
структурирования индивидуального сознания, а взгляды индивида всегда его
репрезентируют. «Эпоха, в которую живет индивид, налагает неизгладимый отпечаток на его мировосприятие, дает ему определенные формы психических реакций
и поведения, и эти особенности духовного оснащения обнаруживаются в коллективном сознании общественных групп и толп и в индивидуальном сознании
выдающихся представителей эпохи – в творчестве последних при всех неповторимых, уникальных особенностях проявляются те же черты ментальности, ибо всем
людям, принадлежащим к данному обществу, культура предлагает общий умственный инструментарий и уже от способностей и возможностей того или иного
индивида зависит, в какой мере он им овладел» [8,520].
Следовательно, будучи общей сферой для определенной группы людей, общее
понимание в тоже время не является константным, ибо постоянно изменяется. Это
та сфера, где пересекаются индивидуальное и коллективное начала. Являясь частью
сознания индивида, оно при этом так же принадлежит коллективному целому, то
есть культурные нормы определяют его форму, а содержание формируется индивидуальной активностью. Поэтому «общее понимание» может быть динамичным
даже в такой устоявшейся группе как семья.
На основании сформированного «общего понимания» у индивида, как члена
той или иной группы, в отношении действий других возникают «фоновые ожидания»,
которые представляют собой установки на определенные действия, соответствующие той или иной ситуации, детерминированные социокультурными нормами
группы. Однако данная обусловленность задает направление, а не ограничивает
действия индивида, позволяя ему активно формировать характер социального
взаимодействия и тип коммуникации. Таким образом, индивиды заняты ее упорядочиванием посредством объяснения, нахождения смысла всему происходящему.
Наделять смыслом, значит, создавать осмысленную, а соответственно и упорядоченную социальную реальность. Тот или иной смысл формируется на основе здравого
смысла индивида и контекста ситуации, то есть он является «индексированным».
Каждая ситуация выступает «проектом действий индивидов» (Гарфинкель Г.),
основанным на рациональности.
Существуя как искусственно созданная индивидами реальность, повседневность
своими общими нормами, обеспечивающими наиболее высокую степень выживаемости, довлеет над индивидуальными проявлениями человека. Одновременно,
индивид, выстраивая свой собственный мир, который так же есть повседневность,
сопротивляется такой социальной детерминации. Формирование индивидуальной
повседневности тождественно процессу самоидентификации. Под самоидентичностью
понимается итог процесса становления, как «быть становящимся». Его реализация
представляет собой диалектическое соединение двух процессов: идентификации и
самоотличения.
Общепринятым является мнение, что процесс становления образа самого себя
детерминирован социокультурными условиями. Понимание этого подводит к
необходимости анализа становления социальности, то есть к сфере повседневности.
Именно в ней и с ее помощью происходит процесс самоидентификации. Реалии
повседневного мира создаются человеком в процессе экстернализации и объективации, в результате чего возникает кристаллизация человеческого опыта, передающегося будущим поколениям. Для индивида он является предзаданным, а значит
чужим, иным, становящимся своим в процессе интернализации. Это первый способ
самостановления, характеризующийся как идентификация себя с иным. Усвоение и
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приятие определенной нормы, символических кодов позволяет понимать не только
себя, но и других. Индивид в этом случае действует в границах общепринятой
нормы, что делает жизнь в обществе комфортной. Такова первичная форма самоидентификации, ее дополняет процесс «самоотличения с иным», его преодоления и
неприятия. Здесь проявляются воля человека, его усилия, возможности вступить в
диалог с иным. Индивид в процессе самостановления на каждом этапе жизни
выбирает ту или иную форму обретения себя, он «обречен на свободу» выбора.
Представление о социальной реальности, как постоянно создаваемого результата взаимодействий между индивидами, стало основой таких социальных теорий
как феноменологии знания (П. Бергер, Т. Луман) и этнометодологии (Г. Гарфинкель).
При этом необходимо учитывать, что такие важные признаки повседневности, как
неосознанность, автоматизм, внеличностные аспекты сознания, позволяют объединить в одно целое несколько поколений в едином обществе. Это обеспечивает
медленное изменение повседневности во времени, определяя ее относительно константный характер.
Указанные свойства также помогают увидеть, что повседневность и жизненный мир не совпадают по содержанию. Последний выступает как мир культуры, он
намного шире и включает в себя все многообразие отношений человек-мир. Как
верно отмечает В. П. Козырьков, повседневность не совпадает полностью с жизненным миром. Например, до сих пор остается открытым вопрос о статусе виртуальной
реальности: является ли повседневностью эта часть жизненного мира? На наш
взгляд, важным критерием отбора может служить «способ включенности» в различные миры, здесь могут реализовываться теоретическая установка, эстетическая и
др., тогда как в повседневности же доминирует «естественная».
Подчеркнем, что понятие «жизненный мир», введенное Э. Гуссерлем, помогает преодолеть разорванность в отношениях между человеком и миром, возникшее
в результате развития научного знания. Для науки внешний мир представляет
собой объект, отделенный от субъекта, то есть в такой системе человек выносится
за рамки мира. Появление понятия повседневности способствовало их сближению.
Сфера социальных отношений, которую она актуализирует, с ее помощью перестала быть внешней, противостоящей субъекту, который ее постоянно конструирует.
Данное обстоятельство объясняет нарастающий исследовательский интерес к этой
теме, ее актуализацию в современном мире, а также то, почему повседневность
приобрела самостоятельный статус в философии.
Завоевание повседневностью философского пространства оказалось сопряженным с появлением осложнений. В связи с многогранностью этого понятия возникла
тенденция подменять его с одной из граней – обыденностью. Для человека повседневности это два тождественных понятия, которые как синонимичные перешли в
научную область. При этом оба языка, естественный и научный, не способны
адекватно описать повседневность, поэтому в результате образовалась сложная
ситуация. С одной стороны, в научной сфере есть понимание того, что повседневность – значимая область исследования, а с другой, не стирается полностью фон
недоверия, присутствует некоторая степень сниженного отношения к ней. Дело в
том, что исследуя повседневность, ученые часто используют классические термины
философии, традиционно выражающие негативные оценки этой сферы и обозначающие ее аспекты, а не всю целостность. Соответственно, представляется важным
развести понятия повседневности и обыденности.
Смешение этих понятий можно увидеть не только в работах периода формирования темы повседневности в социально-философском знании (В. Вальденвальс),
но и современных (В. В. Корнев). Решить создавшуюся проблему, на наш взгляд,
можно через обращение к этимологии слов. «Обыденный» в исторической ретро327
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спективе обозначает – в один день выстроенный (в Никоновской летописи). У Даля –
однодневный, «одноденный», «об один день сделанный», одни сутки длящийся.
Следовательно, это то, что не входит в содержание понятия повседневности, так
как она представляет собой устоявшуюся, постоянно повторяющуюся норму, и
места временному, преходящему здесь нет. Сюда может входить какое-то единоразовое событие, которое в силу своей случайности и однократности может и не
стать повседневностью.
В дальнейшем слово «обыденный» приобретает значение будничный, заурядный, поэтому обыденность, в большей степени – отношение к жизни, к событиям в
повседневности. А если быть точнее, обыденность – продукт повседневности, ею
создаваемый из постоянно повторяемых явлений и событий в жизни человека. При
этом не каждое событие может стать обыденным, в число таких входят различные
виды длящихся пограничных ситуаций, например, страха, боли. Как верно отмечает
современная исследовательница В. К. Суханцева, обыденность «говоря условно,
это сфера сниженного бытия, лишенного метафизических оснований и трансцендентных глубин. Обыденность есть пространство самореализации практического
разума…» [9,118].
Приведенное выше высказывание подтверждается этимологическим происхождением слова обыденность. Однокоренным в этом случае выступает – «быт».
Данное понятие так же смешивают с «повседневностью», что наиболее часто
наблюдается в историко-культурных исследованиях. В современном историкоэтимологическом словаре «быт» определяется как «уклад жизни, совокупность
обычаев, привычек, нравов и т.п., характеризующих какой-нибудь народ, общественный слой, группу…».[10,129] В исторической ретроспективе слово быт в своем
значении определялось понятием дома, например: др.-русское бытъ – скарб,
имущество; чешское byt- жилище, квартира; литовское butas – род, buta – квартира;
др.-прусское buttan – дом, и др. Мы предлагаем под словом быт понимать уклад
жизни, совокупность обычаев, привычек, нравов характеризующих какой-нибудь
народ, общественный слой, группу, ограничивающейся областью жилища.
Выводы: повседневность есть нечто большее, чем быт или обыденность, но в
тоже время обе эти сферы являются ее основой. Жизнь человека, протекающая в
условиях быта, представляет собой смену явлений и событий. Они могут стать
обыденными в силу своей будничности, то есть в постоянной повторяемости происходит потеря смыслов, так, например, даже праздник может стать обыденным.
А могут стать элементами повседневности, которые закрепляются на глубинном
уровне культуры, сознания человека и остаются неизменными даже если его бытовая, обыденная жизнь резко изменяется.
РЕЗЮМЕ
Розглядається співіснування терміна повсякденність з близькими за значенням
до нього поняттями в соціально-філософському дискурсі. Вказуються основні
характеристики повсякденності, що дозволяють розмежувати ії з синонімічними
поняттями.
Ключові слова: повсякденність, життєвий світ, буденність, побут.
SUMMARY
The coexistence of everydayness with such field of discourse as social conditioning
and philosophy is considered. The main constitutive points which are able to differentiate
everydayness from synonymic issues are observed.
Key words: everydayness, lifeworld, mundanity,everyday life.
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(РЕ)КОНСТРУИРОВАНИЕ ГОВОРЯЩЕГО-ONLINE-СУБЪЕКТА:
ПОЛИТИКИ СО-ПРИЧАСТНОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ, ИЛИ
«ТЫ ЛАЙКНУЛ ДОБРОВОЛЬНО?»
В. В. Ларченко
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Реферат. В статье рассматриваются практики виртуальной иерархической
системы подчинить говорящего-online-субъекта своей структуре посредством его
(ре)конструирования политиками со-причастной включенности, попытки данного
субъекта к сопротивлению этой системе в виде перформативных политик в отношении женского-offline-субъекта, созидающая функция виртуальной системы на
укрепление сопротивления для совершенствования собственных властных репрессивных практик, лайков, в виде размещения «дислайков».
Ключевые слова: говорящий-online-субъект, политики со-причастной включенности, виртуальная система, перформативные политики, политики сопротивления, власть.
Постсовременное общество невозможно представить без виртуального пространства, в котором происходит постоянное конструирование online-субъекта здесьи-сейчас с его долгосрочной (во)влеченностью в бытийность данного контекста.
Интересно отметить тот факт, что Интернет выполняет информационную функцию,
но намного быстрее остальных СМИ. Звезды создают свои блоги, в которых
делятся практически любой информацией о себе и своих коллегах с размещением
фотографий с отдыха. События, происходящие в мире, сразу же выносятся в
социальные сети и блоги. Когда происходят революции, как например, в Египте,
Ливии 2011 года, сразу же отключается доступ к Интернет. Именно поэтому данная
актуальность темы определяет объект статьи — говорящий-online-субъект, а также
цель статьи — политики (ре)конструирования говорящего-online-субъекта.
Проблемой субъекта в Интернет-пространстве занимались многие исследователи. Например К. А. Реннингер и В. Шумар [1] анализируют субъекта образовательного online-сообщества, при этом особое внимание уделяют гендерному аспекту
и способности Интернет выступать связующим звеном между заинтересованными
сторонами международного online-сообщества. Л. Д. Росен [2] отмечает о появлении
поколения MySpace, характеризующегося многозадачностью, что не наблюдалось в
предыдущих поколениях, и даже, несмотря на способность последних выступать
активными пользователями новых информационных технологий, не в состоянии
выполнять многозадачные функции. К. Ших [4] исследует образование новой категории взаимоотношений такой как, например, 1) друг из «Facebook», выступающий
в качестве субъекта, с которым произошла встреча на вечеринке за несколькими
кружками пива, а не субъект, имеющий отношение к прошлому (хотя с этим
утверждением можно было бы поспорить, т. к. в данном случае друг из «Facebook»
выступает в качестве перформативного субъекта здесь-и-сейчас); или 2) друг из
«Twitter», т. е. каков статус субъекта, являющегося последователем аккаунта другого
субъекта или наоборот, каков статус этого другого субъекта по отношению к
первому субъекту. Здесь можно было бы говорить о субъект-объектных отношениях и даже в том случае, когда оба субъекта следуют аккаунту друг друга, т. к.
необходимо знать скрытые мотивы «виртуальной дружбы». Н. Блефари-Мелацци,
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Дж. Бианчи и Л. Салгарьелли [5] выделяют проблему безопасности субъекта в
виртуальном пространстве. Особенно это относится к социальным сетям, когда, с
одной стороны, они предоставляют возможность общения, а, с другой, поднимают
вопрос относительно доверия, приватности и безопасности. Несмотря на разнообразие тем исследований относительно субъекта виртуального пространства, в них не
уделяется должного внимания проблеме (ре)конструирования говорящего-onlineсубъекта на примере политик его со-причастной включенности, что будет рассмотрено в данной статье более детально.
Примером подобной со-причастной включенности может выступать случай,
произошедший во время футбольного матча между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» на стадионе Энфилд в Ливерпуле, когда на поле выбежал кот, явившийся
причиной остановки игры на несколько минут, ставший не только локальной, но и
глобальной сенсацией и получивший прозвище «кот из Энфилда» [5–9]. Видео с
этим эпизодом сразу появилось в «Youtube» с постоянно увеличивающимся
количеством просмотров и комментариев. Подобная видео-практика уже вошла в
обиход online-субъектов. Однако то, что можно считать инновацией — создание
сайтов и аккаунтов в честь или от имени главного героя события. Так, например,
для «кота из Энфилда» создан сайт [10], на котором описываются все события,
связанные с котом, начиная от его появления на поле, реакции футболистов,
комментаторов, болельщиков и до его побега из приемной семьи. Здесь также
можно увидеть разделы шуточного характера, но представленные в серьезной
форме, например, «будет ли кот из Энфилда следующим тренером от Великобритании?» или «песня кота из Энфилда», написанная в его честь, т. е. данный кот стал
национальным достоянием и настолько популярным, что раздел «кот из Энфилда
стал сенсацией «Twitter» за одну ночь» подтверждает это. В попытках разобраться
в том, что произошло, помогает раздел «кто этот кот из Энфилда?», а также узнать
был ли это случай прецедентом — «кот из Энфилда — не первый кот из Энфилда»,
рассказывающий, что еще в 1964 году черно-белый кот на том же самом стадионе
вызвал подобный ажиотаж, и здесь можно было бы отметить, что лишь с появлением
виртуального пространства, и в частности социальных сетей, когда у говорящегоonline-субъекта имеется практика виртуальных дискуссий, дискурс кота из Энфилда
получил возможность выйти в глобальное пространство. Особенно со-причастн(ост)ная включенность online-субъекта заметна в разделе «кот из Энфилда
сбежал из приемной семьи», в котором с сожалением описывается побег кота и
невозможность установления его местонахождения с взыванием к каждому субъекту
быть со-причастным и в дальнейшем: «кто знает, может быть, в следующий раз,
когда вы будете смотреть матч Высшей Лиги на стадионе Энфилд, вы сможете
увидеть кота из Энфилда. Если вы увидите его, дайте ему знать, что вся нация
беспокоится о нем, как и миллионы любителей котов по всему миру». Если же
говорить о социальной сети «Twitter», то в первый же день после матча было
создано три аккаунта от имени кота из Энфидла, который общался со своими
последователями, рассказывая, как он провел день. Сейчас же можно найти десятки
аккаунтов, причем не только самого кота, но и его отца, подруги, хозяина или
агента и даже фанов. В данный момент один из наиболее популярных аккаунтов
насчитывает 68482 последователя, на котором до сих пор продолжаются дискуссии,
несмотря на то, что матч состоялся еще 06.02.2012 года. Другими словами, виртуальное пространство посредством политик со-причастной включенности конструирует говорящего-online-субъекта, подчиненного системе Интернет, включая
данного субъекта в свой иерархический порядок.
Также интересным представляется включенность online-субъекта не только в
виде создания сайтов и аккаунтов в честь или от имени главного героя события, но
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и части этого героя. Например, во время ежегодной церемонии вручения наград
Оскар 2012 года американская актриса Анджелина Джоли появилась в платье,
почти полностью демонстрировавшим ее правую ногу, что вызвало бурное обсуждение в виртуальном пространстве. В результате появляются статьи как, например,
«Десять самых лучших фотографий правой ноги Анджелины» [11] или «Повлияет
ли эпизод с правой ногой Анджелины Джоли на ее карьеру? (опрос)» [12], где
обсуждается этический и эстетический контекст события. В социальной сети
«Twitter» появились аккаунты, связанные с этой темой, и самый популярный из них
с 47258 последователями называется «Нога Анджелины Джоли», в которой все
комментарии идут от имени ноги, живо обсуждаемые включенными-в-пространствоаккаунта-субъектами. В данном случае Интернет-пространство проводит (ре)конструкцию говорящего-online-субъекта с попыткой выведения его за пределы реальности и полного переноса в ир-реальность, которая становится для данного субъекта
единственной реальностью, где даже отдельные части субъекта имеют голос в
данном пространстве и воспринимаются другими субъектами как себе подобные.
С другой стороны, существует и иная категория говорящих-online-субъектов,
которые стремятся бороться с системой Интернет путем перформативной игры ее же
методами. Таким образом данные субъекты создают аккаунты, в которых перформативными политиками деконструируют дихотомию online/offline-субъект. Примером
может выступать аккаунт в «Twitter» под названием «Левая нога Анджи», рассказывающий об обмане правой ноги Анджелины Джоли и захватившей всеобщее
внимание, и теперь настала очередь левой ноги. При этом интересен контраст, если
на церемонии вручения наград Оскар актриса появилась в черном платье и туфлях,
на аватаре данного аккаунта все наоборот — в белом, т. е. создатель аккаунта
стремился использовать перформативные практики в отношении частей тела
женского субъекта, точно также как в виртуальном пространстве появилась все та
же фотография, только уже обработанная в фотошопе, с двумя открытыми ногами
Анджелины Джоли [13] как очередная перформативность женского-offline-субъекта. Еще одним примером перформативности является аккаунт в социальной сети
«Facebook» под названием «Общество поклонников пятой точки Пиппы Миддлтон»
с количеством лайков 242817. Он был создан в тот же день после трансляции
венчания Кейт Миддлтон и принца Уильяма 29.04.2011 года, когда online-субъекты
были поражены платьем и фигурой сестры Кейт, что сразу же отразилось в
обсуждении в различных социальных сетях виртуального пространства. В социальной сети «Twitter» также есть подобные аккаунты, один из которых содержит
комментарий «я не нестоящая Пиппа Миддлтон. Но лучше.». Проанализировав
случаи перформативных политик, можно отметить, что все они касаются именно
женского субъекта, т. е. здесь возникает гендерный вопрос: почему именно
женский субъект, и в частности его части, выступает в этих случаях объектом
перформативности? Означает ли это, что подобные попытки сопротивления
виртуальной системе являются все теми же властными, маскулинными практиками,
т. е. то, что Р. Барт охарактеризовал как попытка смены мест в дихотомии
энкратический/акратический язык при помощи сходных политик подавления и
подчинения [14, 15]?
Еще одним интересным примером политик со-причастной вовлеченности
является лайк. Различные туристические агентства, бренды, магазины пытаются
завоевать своих клиентов посредством различных акций, основной идеей которых
является поставить лайк как самой компании, так и новости, сообщающей об акции.
Результат — возможность выиграть без вложения каких-либо усилий. Это самый
простой способ набрать как можно больше лайков, а вместе с этим и виртуальный
престиж в отношении online-субъекта. Здесь возникает вопрос относительно степе332
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ни добровольности лайка. Так в виртуальном пространстве существует фотография
с текстом «в древнем Риме гладиатора мог спасти только like Цезаря», что
подчеркивает не только значимость данного знака, но и его историчность, а,
следовательно, его мифологизированность: мудрый и сильный, справедливый и
обладающий властью, стратег и тактик, предоставляющий заслуженное спасение;
т. е. когда этот знак должен вызывать доверие у говорящего-online-субъекта и не
наводить на мысль, что лайк был дан властной структурой для реализации ее
политик во-влеченной причастности данного субъекта.
Проблема лайка заключается в том, что многие сайты и социальные сети, как
например «Facebook», предоставляют только позитивный лайк, в то время как не
существует «дислайка», демонстрирующего негативное отношение online-субъекта.
Так, например, когда аккаунт королевы Великобритании Елизаветы ІІ появился на
«Facebook», существовало множество комментариев-сожалений о невозможности
«дислайкнуть». В данном случае виртуальная властная система подчиняет говорящего-online-субъекта своему порядку без возможности сопротивления ей. Согласно
теории власти/знания М. Фуко, сопротивление власти укрепляет позиции этой
власти, без которого она была бы сведена к минимуму при выполнении этой
властью двух функций – 1) репрессивной, направленной на подавление любой
попытки сопротивления, и 2) созидательной, направленной на существование
сопротивления как постоянного стимула совершенствования репрессивных политик власти [16], поэтому социальная сеть «Facebook» объявила о проекте, согласно
которому будет введен в виртуальную практику «дислайк» для создания иллюзии
свободы выбора говорящего-online-субъекта.
Таким образом, можно сделать вывод, что в виртуальном пространстве постоянно происходит (ре)конструирование говорящего-online-субъекта посредством
реализации политик его со-причастной включенности в виде 1) аппелирования к
его чувствам, 2) переноса в ир-реальность с помощью комментариев к событиям,
3) лайков, во многих случаях навязанных коммерческими структурами. С другой
стороны 1) наблюдается сопротивление этому иерархическому порядку в виде
перформативных политик относительно женского-offline-субъекта, а также 2) политики по созданию и укреплению сопротивления, нацеленные на совершенствование
властных репрессивных политик. Данная проблема должна изучаться в дальнейшем
для разработки и других более совершенных и действенных, а также гендерно
нейтральных, перформативных методик сопротивления говорящего-online-субъекта
виртуальной системе.
SUMMARY
The article is dedicated to the virtual hierarchical system practices to submit onlinespeaking-subject to its structure by way of his (re)construction by co-participating
inclusion politics, attempts of this subject to resist this system with performative politics
towards female-offline-subject, creating function of virtual system to strengthen resistance
for improving its own powerful repressive practices, likes, by way of «dislike» putting.
Key words: online-speaking-subject, co-participating inclusion politics, virtual
system, performative politics, resistance politics, power.
РЕЗЮМЕ
Стаття присвячена практикам віртуальної ієрархічної системи підпорядкувати
online-суб’єкта-мовця своїй структурі через його (ре)конструювання за допомогою
політик спів-причетної включеності, намаганням поданого суб’єкта до опору цієї
системі у вигляді перформативних політик щодо жіночого-offline-суб’єкту, витворюючій функції віртуальної системи щодо зміцнення опору на здійснення власних
владних репресивних практик, лайків, у вигляді розміщення «діслайків».
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ЗНАК ЯК РАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО БУТТЯ:
ЛЕГІТИМАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОСТІ
О. М. Казакова
Реферат. У статті досліджується концепція «знаку» в новій символічній та
віртуальній реальності, яка є етапом на шляху розвитку інтелектуальних форм та
легітимації ними існуючої соціальної диференціації. Зазначається, що спосіб функціонування «знаків» безпосередньо пов’язаний з товарним знаком вартості, а
«споживання» трактується виключно як діяльність по систематичному маніпулюванню знаками.
Ключові слова: знак, символ, постмодернізм, споживання, означуване, віртуальний, комунікація.
Сучасна епоха, найбільш переконливо репрезентована наукою та інформаційними технологіями, приймає перспективу універсальної комунікації, яка належить
світу можливого, і переводить її в площину дійсного, обумовленого до того ж
глобалізаційними енергіями. Для реалізації даної перспективи виник новий простір –
віртуальний. Завдяки йому сучасність пронизана «духом» комунікації, найбільш
дієві основи якої засновані в комунікативному взаєморозумінні, що виростає із
нової реальності, створеної інформаційно-електронними засобами. Дана реальність
перебуває під визначальним впливом постмодерних смислів, які сповнені новими
духовними енергіями, іншим продуктивним змістом – знаковим, символічним.
Важливо відчувати і розуміти час, в якому живе людина. Для людини, яка «свідомо
живе в своє і своїм часом, немає проблеми з ідентифікацією своїх, саме своїх,
відмінностей, «оточуюче середовище» сповнене інших часових перспектив, а горизонт приваблює вибором нових життєвих проектів» [4, с. 81]. Причетність до свого
часу сповнена глибокої мудрості й найбільшої екзистенційної відповідальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сучасного соціокультурного, економічного буття в контексті постмодерністської реконструкції,
переходу від виробничої до фінансової економіки, до віртуальної реальності розглядається в працях П. К. Гречко, В. Л. Кутирьова, Ю. М. Осипова, В. Л. Іноземцева,
О. І. Неклесси та ін. Важливе методологічне значення для усвідомлення сутнісних
характеристик буття людини в контексті епохи «пост», глибинних взаємозв’язків
особистісного існування в системі «знакової» і «символічної» реальності мають
праці М. Фуко, Ж. Бодрійяра, С. Куцепал, В. Тертнера, У. Еко та ін.
Разом з тим, не зважаючи на наявність низки досліджень теоретичних аспектів
даної проблеми, у філософській літературі не склався цілісний підхід до визначення
сутнісних характеристик становлення і функціонування «знаку» і «символу» як
інтелектуальних феноменів, породжених постмодерністським дискурсом.
У пропонованій статті поставлено за мету узагальнення, систематизація та
поглиблення розуміння проблеми «знаку», «символічної» та «віртуальної» реальності в сучасному соціально-економічному бутті та її впливу на становлення нової
системи суспільних, культурних, духовних відносин і взаємозв’язків. Елементи
наукової новизни убачаються у виявленні прихованого сенсу знакової реальності у
сучасному суспільстві, а також – у з’ясуванні взаємозв’язку способу функціонування «знаків» із товарним знаком вартості.
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Найбільш історична переконливість (у значенні ефективності або продуктивності) виникає тоді, коли свій час виявляється адекватним духу сучасності. У більш
чіткій термінології цей «дух» можна визначити як «інтерес епохи, виражений у виді
теоретичної конструкції» [3, с. 39]. Дух Модерну зробив для нас зрозумілим
насамперед М. Вебер. А в чому тоді полягає дух сучасності як дух епохи Постмодерну? Тут можна звернутися до термінології К. Ясперса, який, міркуючи про
«осьовий час», підкреслював насамперед перспективу «універсальної комунікації»
[8]. Комунікативна визначеність сучасної епохи (Н. Луман ототожнює суспільство з
комунікацією) [10] доповнюється сьогодні віртуальним простором. На відміну від
традиційного (модерного) соціального зв’язку, комунікація характеризується короткотермінованістю, неукоріненістю і дистанційністю, що обумовлює плюралізм комунікативних пропозицій.
Таким чином, постмодерній сучасності, виходячи із всього, властивий комунікативний універсалізм (універсалії комунікації). Головний його ресурс – консенсус
або взаєморозуміння, на відміну від універсалій інтелектуального споглядання
(платонівські ідеї), універсалій віри (середньовічний теїзм), універсалій рефлексії (новоєвропейський розум). Універсалії комунікації не відкриваються і не винаходяться –
вони утворюються, свідомо встановлюються. Тому їх природа не субстанційна і
дескриптивна – визначається досягнутим взаєморозумінням, необхідністю дотримання виробленої згоди, укладеного договору. Тут немає «незалежної і зовнішньої
трансценденції, але є трансцендування індивідуальних інтересів, прагнень і воль,
тобто вихід на певну нову реальність, яка всіх комунікантів влаштовує» [4, с. 82].
Новою в даному контексті постає символічна реальність, оскільки постмодернізм в першому наближенні можна визначити як фазу в розвитку символічного
виробництва, пов’язану з різким підвищенням гнучкості і рухомості інтелектуальних форм і образом, який досягається ціною дистанціювання «означаючого» від
«означуваного», «знаку» від «референту», «семіотичних моментів» від «семантичних»[5]. Не випадково тому одним із теоретичних джерел постмодернізму є
формальна лінгвістика Ф. де Соссюра, який висунув принцип «самодостатності
означуваного».
У цьому поворотному пункті розвитку духовного виробництва і відбувся
ідейно-політичний резонанс, пов’язаний із співпадінням внутрішньої мотивації
класу інтелектуалів, що звернулися до експериментів в галузі «текстової форми»
самої по собі, звільненої від «полону» змісту, з практичною соціальною мотивацією
нового підприємницького класу, який прагне «попрацювати» з економічними,
зокрема грошовими, формами самими по собі, незалежно від обмежень змістовного
соціального порядку. В сфері самого емпіричного буття сучасного соціуму існує
тип «знаків», які хочуть бути такими ж формальними, незалежними від реальних
«референтів», як постмодерністське «письмо». Іншими словами, сучасна «постіндустріальна економіка», переорієнтована з реальної виробничої сфери на сферу
фінансово-віртуальну, де сьогодні одержується основна маса прибутку, бере за
основу постмодерністську філософію «самодостатнього знаку», не обтяженого
зобов’язаннями «семантичної відповідності» [7, с. 19].
Процеси розвитку семіотичної сфери, відірваної від сфери реального «означуваного», в нашій літературі вперше аналізував в своїх працях Ю. М. Лотман. Він
відмічав циклічний характер динаміки духовного виробництва, розвивав уявлення
«про перемінну активність конкуруючих типів свідомості, з яких одне орієнтоване
на по межову десемантизацію і «вільну гру» знаками, а інше – на таку ж крайню їх
семантизацію, скріплену із зовнішньою реальністю…» [7, с. 19]. Ця неспівмірність
(конкуренція) типів свідомості в рамках професійної системи духовного виробництва
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багатозначно нашарувалася на сучасний процес соціальних і культурних суперечностей.
Проблема символічної (симуляційної) реальності, яка є одним із окремих
випадків віртуальної реальності, розглядалася Ж. Бодрійяром в його праці «Система речей». Він стверджував, що «гіперпредставленість» речей постає найвищою
«неподібністю», оскільки цей «псевдосакральний культ» виробництва і споживання
цінностей духовного виробництва вибудовує «ритуали колективної поведінки» [6,
с. 208]. В цих умовах ніякої «первинної справжності (реальності) немає і бути не
може. Визначається це тим, що інформація про будь-яку систему, про будь-яку
подію (в тому числі науку, культуру, а також інформацію, що надається масмедіа),
розкладає її смисл і являє собою форму його нейтралізації і ентропії, його «деградовану форму». Ця інформація не завжди виступає носієм смислу, частіше всього
вона маніпулює ним і стимулює його наявність, утворюючи замість сфери, що
подвоює реальність, «імітаційну гіперреальність» [6, с. 208]. Розглядаючи «історію» знаку і процесу «означування» (репрезентації), Ж. Бодрійяр в своїй концепції
уподібнює «знак» «вартості», а означувану ним реальність – споживчій вартості.
У дослідженні даної проблеми Ж. Бодрійяр прослідковує послідовну заміну
символічного обміну, пануючого в архаїчному суспільстві, принципом обміну
раціонального, який виникає в період становлення економічного суспільства і
орієнтується на розрахунок в абстрактному еквіваленті грошей. Нарешті, обміну
знакового, де речі функціонують і обмінюються, насамперед, як знаки. «Ніщо не
обмінюється в термінах позитивної еквівалентності – по справжньому обмінюється
лише відсутність і негативність» [9, с. 103]. Тобто знаки, за якими нічого фактично
немає.
В історичній системі симулякрів, які імітують уже існуючу реальність,
Ж. Бодрійяр виділяє три їх типи. «Підробка», яка складає пануючий тип «класичної
епохи» від Ренесансу до промислової революції, діє, спираючись на природний
закон вартості. «Виробництво», як основний тип індустріальної епохи, функціонує
на основі ринкового закону вартості. Домінуючим типом сучасної фази стає «символізація» («симуляція»), яка спирається на «структурний закон цінності» [1, с. 113].
Досліджуючи причини руйнування домінуючої системи «репрезентації» і «референції», де кожному уявленню відповідає реальний об’єкт, Ж. Бодрійяр приходить
до висновку, що спосіб функціонування «знаків» безпосередньо пов’язаний з
товарним знаком вартості, а «логіка товару» в політекономії є «серцем знаку», так
само як і «логіка знаку» є «серцем, зосередженням товарної форми» [6, с. 211].
У цьому контексті ми спостерігаємо збіг «текстового» дискурсу постмодернізму з потребами фінансової економіки (спекулятивного фінансизму) інтерпретувати
гроші як автономно циркулюючі «знаки», які одержують право не звірятися з
«референтом» (з реальною економікою). Постмодерністська пропозиція принципової немотивованості знаку («означаючого»), який нескінченно віддаляється в своєму
автономному русі від «означуваного», прекрасно вписується в «сучасні практики
ротації грошей, обминаючи будь-яке відношення до товарної маси і обслуговуванню реальної економіки» [7, с. 24].
Відповідно до типів симулякрів, Ж. Бодрійяр виокремлює і певні різновиди
логіки вартості: на принципі корисності ґрунтується функціональна логіка споживчої вартості, на принципі еквівалентності – економічна логіка мінової вартості,
на принципі відмінності – диференціальна логіка знакової вартості [6, с. 212].
З позицій даного підходу споживання в рамках постсучасної культури звільняється
від його звичного значення як «процесу задоволення потреб». Навпаки – сам
процес виробництва і споживання активно формує потреби. Споживання, вважає
Ж. Бодрійяр, зовсім не є пасивним станом «поглинання» і «присвоєння», які проти337
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стоять положенню виробництва, але виступає як активний модус відношення – і
«не лише до речей, а і до всього світу»; саме в ньому «здійснюється систематична
діяльність і універсальний відгук на зовнішні впливи… На ньому засновується вся
система нашої культури» [2, с. 164].
Виходячи з цього, Ж. Бодрійяр трактує «споживання» виключно як діяльність
систематичного «маніпулювання знаками», які складаються у більш-менш зрозумілий дискурс, але зовсім не як матеріальний процес. «Річ, щоб стати об’єктом
споживання, змушена функціонувати як довільний знак тих відносин, які включаються в конотативну практику. Ця взаємопов’язаність речей, їх абстрактно-систематична співмірність, серійність дозволяє речі персоналізуватися і споживатися.
В такому контексті людські відносини виступають виключно як відношення
споживання, що здійснюються у речах і через речі; останні стають не лише їх
обов’язковим опосередкуванням, але і які заміняють їх знаком – алібі». [6, с. 215].
Розуміння «споживання» як діяльності по «систематичному маніпулюванню
знаками» уможливлює перехід до наступного важливого постулату постмодерністської філософії – «не-наявності». Бачення світу як хаотичного руху «текстів»,
відірваних від означуваної ними реальності (на її долю залишається значення
«сліду», «спогаду, що слабшає», «первинної травми» людського дитинства, подібно
«травмам «інфантильного досвіду З. Фройда), веде до виправдання відомої практики неозначених векселів (зобов’язань) – від невиконаних обіцянок політика до
невиконаних зобов’язань перед вкладниками грошей. Справа тут не в намаганні
довільного проектувати заявки і пропозиції філософської теорії на позиції тих чи
інших впливових соціальних груп. Суть проблеми в тому, що самі групи (спільноти,
страти, класи) активно проектують себе на сучасні теорії (зокрема постмодернісську), розраховуючи з її допомогою одержати виправдання (алібі) для своїх практик.
Чим більший символічний капітал – капітал суспільного переконання – несе в собі
та чи інша філософська течія, тим «вища ймовірність того, що її будуть намагатися
присвоїти собі впливові суб’єкти діяльності» [7, с. 24–25].
Така проекція виникає не лише в зв’язку з тотожністю інтенцій постмодернізму, який заперечує «метафізику наявності», з інтенціями фінансової (глобальної)
економіки. Вона зумовлюється самим статусом сучасної філософії, яка виходить зі
своїх «академічних ніш» у світ «мозаїчної повсякденності». В результаті вектор
руху глобалізованих еліт спрямований на практичну «критику наявності». Це
означає, що «реформатори» починають свою діяльність там, де торгівля «знаками»
йде в присутності (наявності) довірливої публіки, яка не сумнівається в оплаті по
векселям. Але ця оплата переміщується в новий простір в той самий момент, коли
терміни обіцяного розрахунку підійшли. В підсумку публіка одержує не обіцяне, а
всього лише нові обіцянки (зобов’язання). В цьому смислі глобалістська критика
національно-відповідальної поведінки співпадає з постмодерністською критикою
«наявності».
Зрозуміло, що радикально зменшити ризик для тих, хто широко практикує
оманливу торгівлю знаками, які ніколи не стануть готівкою, можна лише при такій
масовій свідомості, яка взагалі втрачає здатність до достовірного розрізнення
«віртуального» і «реального» [7, с. 25]. Тим самим стверджується право відходити
від істини, право на своєрідний епістемологічний «лібералізм» або «плюралізм»,
що урівноважує права реальності і права вимислу (надуманості), а також право
«мігрувати» (вийти) з реальності, яка видається занадто «обтяжливою» для життя.
У «знаковому коді» як узагальненій раціональній моделі сучасного буття
принцип «еквівалентності» постає елімінованим на відміну від домінуючого принципу «символічної відповідності». Останній одержує можливість через маркер
соціальних відносин володіння речами певного класу здійснювати організацію
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«полів влади і порядку». При цьому «свобода, якщо інтерпретувати дану культурну
універсалію не тільки стосовно до цілепокладання, але і до перспектив реалізації
цього принципу, набуває значення можливості проекції бажання на вироблені
товари, інвестування власних смислів і значень в систему дискурсу об’єктів» [6,
с. 215], – зазначає А. В. Костіна.
Іншими словами, якщо епоха Модерну, яка пов’язала себе з Просвітництвом, з
точним знанням, давала право і надію на реальні перетворення дійсності, то епоха
«пост» дає право або довільно («вільно») ігнорувати цю дійсність (як і доступні
віртуальні практики), або «мігрувати» з цієї дійсності в більш комфортний простір
(привілейовані практики глобалізованих еліт). В цьому пункті і намічається сучасна
соціальна диференціація. Справа в тому, що автономія «знаків», пов’язаних з
первісним змістом тільки на рівні якогось ледь примітного «сліду» (Ж. Дерріда),
по-різному проявляються в досвіді «привілейованих» і «непривілейованих».
Елітарні групи – власники знаків (символічного капіталу), вимінюють на них не
символічні, а реальні цінності. Вони претендують на те, щоб на їх рівні найбільш
сміливі мрії «розкованого» гедоністичного уявлення збувалися за рахунок відповідного обмеження реальних можливостей «непривілейованих». Розповсюджувані
«привілейованими» «знаки» владно притягують багатство, яке, в свою чергу
«заворожують» і «спокушають» легким життям.
Із символічними «іграми» «автономного знаку» пов’язані і так звані «інтелектуальні ренти». Первісний смисл даного поняття, збережений на рівні «сліду»,
полягає в тому, що «інтелектуальна рента» показує наукову наповненість знаку,
втіленого в товарі, утворюють його додаткову вартість. Але сьогодні інтелектуальна рента насправді означає не стільки творчу здібність, скільки певний привілей.
Товари країн, що входять в елітарне коло «першого світу», при інших явних
перевагах, автоматично продаються дорожче за аналогічні товари, що виробляються на периферії. Іншими словами, символічне навантаження на одиницю
фізичного об’єму зростає не стільки по закону науково технічного прогресу,
скільки по законам нееквівалентного обміну. «Знак» є виразом «додаткової вартості», яку одержують привілейовані країни, групи незалежно від свого реального
внеску. Стосовно відношення «знаку» до ситуації «непривілейованих», то вона
вимірюється готовністю останніх задовільнятися символічними здобутками замість
реальних.
Таким чином, сучасний стан соціальноекономічного і культурного буття виокремлює нове розуміння реальності. Зокрема, відбувається звільнення «текстової
форми» від змісту, або «знаку» від «референту», «означуючого» від «означуваного». В соціальному бутті дана теоретична позиція знаходить свій реальний
прояв у розвитку фінансової економіки, в якій спостерігається зростання процесів
асиметрії між грошовою масою та її відривом від товарної. Спосіб функціонування
«знаків» безпосередньо пов’язаний із товарним знаком вартості, що зумовлює
деконструкцію соціоекономічного буття на користь елітарних глобальних груп, які
є власниками «знаків». Разом з цим, відбувається деконструкція духовного
простору буття людини.
У контексті подальшого існування і розвитку «віртуальної реальності»
заслуговує уваги необхідність дослідження проблеми «символу» і «знаку» в їх
співмірності та відмінності, що приводить до виникнення нового ціннісного,
смислового поля суспільного та індивідуального життя.
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется концепция «знака» в новой символической и виртуальной реальности, которая является этапом на пути развития интеллектуальных форм
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и легитимации ими существующей социальной дифференциации. Показано, что
способ функционирования «знаков» непосредственно связан с товарным знаком
собственности, а «потребление» трактуется исключительно как деятельность по
систематическому манипулированию знаками.
Ключевые слова: знак, символ, постмодернизм, потребление, означиваемое,
виртуальный, коммуникация.
SUMMARY
This paper cosiders the concept of "sign" in a new, symbolic reality, which is a step
towards the development of intelligent forms that legitimizes existing social
differentiation. It is reported that the way of sign formation is directly related to the
trademark of value, and consumption is treated solely as systematic work on manipulating
symbols.
Keywords: sign, symbol, postmodernism, consumption, defined, virtual
communication.
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3. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку (без
абзацного відступу, звичайний шрифт). Через рядок друкується назва статті
(відцентрована, великими напівжирними літерами). Далі через рядок з
вирівнюванням ліворуч без абзацного відступу курсивом подаються ініціали і
прізвище автора. Для тих, хто не є співробітниками університету, на наступному
рядку з вирівнюванням ліворуч без абзацного відступу курсивом наводиться назва
організації, яку представляє автор.
УДК 81’373.23

Зразок оформлення початку статті

АНТРОПОНІМІЧНА ІНВЕКТИВА
В КОНФЛІКТНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ АКТІ
Т. Ф. Шумарина, Н. Г. Іванова
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
На наступному рядку з абзацу друкується текст реферату мовою статті
обсягом до 100 слів. З абзацу курсивом подаються ключові слова.
Зразок оформлення реферату
Реферат. У дослідженні словотвірних гнізд (СГ) умовно виділяються два
магістральні напрямки (власне структурний і структурно-семантичний). Методика аналізу СГ, запропонована представниками структурної лінгвістики, виявилася
занадто обмеженою, оскільки не може відбити всього розмаїття зв’язків слів у
гнізді. Можливість прирівнювати СГ до слова дає підстави для виявлення й аналізу
лексико-семантичного, частиномовного, морфонологічного і власне словотвірного
параметрів СГ. Зіставно-типологічний аспект вивчення СГ виокремився відносно
недавно в межах однієї з галузей контрастивної лінгвістики – зіставної
дериватології. СГ може слугувати одиницею зіставного вивчення як споріднених,
так і неспоріднених мов. Зіставно-типологічне вивчення СГ, тобто з’ясування
міжмовної еквівалентності цих комплексних одиниць, передбачає взаємне
накладання аналізованих СГ за всіма параметрами їхньої структурно-семантичної
організації.
Ключові слова: словотвірне гніздо, контрастивна дериватологія, зіставний
метод.
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обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку”. Статті, які не відповідають
вимогам ВАК України, а також вимогам оформлення, до друку не
приймаються.
Ілюстративний матеріал друкується курсивом.
Варто розмежовувати дефіс «-» і тире «–». Різниця полягає у відсутності і
наявності пробілів, а також у їхній довжині. Знак тире «–» набирається шляхом
одночасного натискання клавіш Ctrl + Num (–).
Ініціали перед прізвищем (наприклад, Р. С. Петренко), а також слова на зразок
«т. д.» набираються через невідривний пробіл шляхом одночасного натискання
клавіш Ctrl+Shift+ пробіл.
4. Через рядок після основного тексту статті перед списком літератури
подаються два резюме з ключовими словами. Одне резюме (SUMMARY)
англійською мовою, а друге — російською або українською мовою (за взаємодоповнюючим принципом щодо мови статті).
Зразок оформлення резюме
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению особенностей функционирования имен
собственных (логинонимов) в составе электронных адресов. Рассматриваются
логинонимы в рамках модели «антропоним → логиноним». Устанавливаются и
анализируются особенности логинонимов, восходящих к фамилии, имени и
отчеству пользователя. Представлены наиболее продуктивные модели их
образования.
Ключевые слова: электронный адрес, имя собственное, логиноним, антропонимическая формула.
РЕЗЮМЕ
Статтю посвячено вивченню особливостей функціонування власних назв
(логінонімів) у складі електронних адрес. Розглядаються логіноніми у межах моделі
«антропонім → логінонім». З’ясовуються й аналізуються параметри логінонімів, які
повязані з прізвищем, ім’ям і по батькові користувача. Подано найбільш
продуктивні моделі їхнього творення.
Ключові слова: електронна адреса, власна назва, логінонім, антропонімічна
формула.
SUMMARY
The article focuses on the analysis of proper names (loginonymes) functional
peculiarities in the structure of e-mail addresses. The loginonymes inside the model
«antroponym → loginonym» have been considered. The peculiarities of loginonymes
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based on three antroponym components have been established and analyzed. The most
productive models of mentioned loginonymes have been described.
Key words: e-mail, proper name, loginonym, antroponym formula.
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