
Науковий вісник Чернівецького університету:  Збірник наукових праць. – Вип. 386. Романо-
слов’янський дискурс. – Чернівці: Рута, 2008. – 140 c. 

У збірнику висвітлюються  граматичні,  семантичні  та  прагматичні  особливості  функціонування  мовних 
одиниць у романських мовах через їх системне порівняння з іншими мовами, а також розглядається питання 
деяких фольклорних аспектів функціонування румунської мови на терені Північної Буковини. 

Розрахований на філологів-романістів, науковців, аспірантів, викладачів старших класів шкіл і гімназій.

Редколегія виспуску:

Попович Михайло Михайлович, доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри французької мови 
ЧНУ (науковий редактор)

Скаб Мар’ян Стефанович,  доктор  філол.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  історії  та  культури 
української мови ЧНУ (науковий редактор) 

Гладка  Валентина  Анатоліївна,  кандидат  філол.  наук,  доцент  кафедри  французької  мови  ЧНУ 
(відповідальний секретар) 

Бурбело Валентина Броніславівна,  доктор філол.  наук,  професор кафедри французької  філології 
Київського національного університету імені Т.Шевченка

Бабич Надія Денисівна,  кандидат філол.  наук,  професор кафедри історії  та  культури  української 
мови ЧНУ

Бунчук Борис Іванович, доктор філол. наук, професор, декан філологічного факультету ЧНУ
Гуйванюк Ніна Василівна,  доктор філол.  наук,  професор,  завідувач кафедри сучасної  української 

мови ЧНУ
Жерновей Георгій Якович, кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри румунської та класичної 

філології ЧНУ
Нямцу Анатолій Євгенович, доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології 

та порівняльного літературознавства ЧНУ 
Помірко Роман Семенович, доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені І.Франка
Сенів Михайло Григорович, доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури 

та класичного мовознавства Донецького національного університету
Смущинська  Ірина  Вікторівна,  доктор  філол.  наук,  професор  кафедри  французької  філології 

Київського національного університету імені Т.Шевченка
Чередниченко  Олександр  Іванович,  доктор  філол.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  теорії  та 

практики перекладу з романських мов імені М.Зерова Київського національного університету 
імені Т.Шевченка 

Друкується за ухвалою вченої ради 

Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича

Свідоцтво міністерства України у справах преси та інформації 
№ 2158 серії КВ від 21.08.1996

Адреса редколегії випуску
“Романо-слов’янський дискурс”:

Кафедра французької мови,
вул. Коцюбинського, 2,

м. Чернівці,
58012 Україна

© Видавництво  “Рута” Чернівецького 
національного університету, 2007

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 1



ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

УДК 81-112       © 2008 Корбозерова Н.М. 
(Київ) 

ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ В ЛІНГВІСТИЦІ

Аналізуються лінгвістичні  теорії  видатних 
мовознавців ХІХ-ХХ століття, які мали значний  
вплив  на  подальший  розвиток  загального 
мовознавства взагалі й романського зокрема. 

Ключові  слова: лінгвістичні  теорії,  
історичний  підхід,  аспект  діахронії,  економія  
мовленнєвих засобів, еволюційні зміни.   

Історичний  підхід  до  аналізу  мовних  явищ 
спостерігається протягом усіх періодів розвитку 
лінгвістичної  думки.  Проте  він  не  завжди  був 
основним.  Якщо  домінуючими  принципами 
досліджень  від  Аристотеля  до  епохи 
Відродження  у  ХVIII  ст.  і  у  XX  ст.  були 
нормативний  або  традиційний  описи  системи 
мови,  то  ХVІІ  і  ХІХ  ст.  знаменуються  різким 
зростанням  частки  історичного  методу  і 
неухильною увагою до нього з боку вчених. 

Починаючи  із  середини  ХІХ  ст.  і  до 
сьогодення  загальноеволюційні  питання 
порушуються  практично  всіма  провідними 
лінгвістами.  У  працях  таких 
західноєвропейських  вчених,  як  Е.Сепір, 
Ж.Вандрієс,  Е.Бурс’є,  Я.Блумфільд,  Ф. де 
Соссюр,  Е.Косеріу,  Р.Якобсон,  М.Маноліу-
Манеа,  В.Лабов  та  інші,  розвиток  мови 
розглядається як об'єктивна реальність. 

У  теорії  Ф. де  Соссюра  [1:  2]  мова 
досліджується  одночасно  як  стала  і  як 
еволюціонуючи система, хоча при цьому система 
мови  та  її  еволюція  складають  нерозривну 
єдність.  Автор  зауважує,  що  все  діахронічне  в 
мові маніфестується лише через мовлення. Саме 
в мовній діяльності Ф. де Соссюр вбачає джерело 
всіх  мовних  змін,  стверджуючи,  що  факту 
еволюції  завжди  передує  безліч  фактів  у  сфері 
мовлення. 

Представник  Празького  лінгвістичного 
гуртка  А.Мартіне  [2]  створив  теорію 
лінгвістичних  змін  взагалі  і  фонетичних, 
зокрема.  Так,  він  дослідив  економію  мови, 
встановив дві загальні тенденції, які регулюють 
низку  змін  у  системі  мови  -  тенденцію  до 
стислості  й  тенденцію  до  чіткості.  Інший 
видатний представник Празького лінгвістичного 
гуртка,  Р.Якобсон  [3],  дослідив  фонологічні 
універсалії, сформулювавши тезу про відносний 
характер  опозиції  “синхронія  –  діахронія”.  Під 
синхронією автор розумів продукт безперервних 

змін,  а  під  діахронією  –  вільне  варіювання  та 
відхилення  від  норми,  які  мають  місце  в 
синхронії. 

Своєрідне трактування проблем мовних змін 
отримує теорія Е.Косеріу [4], згідно з якою зміни 
завжди внутрішньо  притаманні  саме  існуванню 
мови,  а  мова  одночасно  є  історичним  явищем, 
яке  функціонує.  У  розумінні  Е.Косеріу  мова,  з 
одного  боку,  постійне  відтворення  нових 
елементів  і  його  своєрідний  вільний  рух.  З 
іншого  боку,  мова  підпорядковується  законам 
змін  і  традицій,  маніфестуючи  при  цьому 
зіткнення  і  наступність  між  теперішнім, 
попередніми  і  наступними  поколіннями. 
Досліджуючи  синхронний  зріз  мови,  Е.Косеріу 
вважає,  що  він  відтворює,  за  своєю  суттю, 
певний момент історичного розвитку.  Історична 
мова,  тобто  будь-яка  конкретна  мова, 
трактується в теорії Е.Косеріу як генетично стала 
єдність,  створена  її  носіями.  Мовленнєва 
реалізація  мови  на  синхронному  зрізі  не  є 
гомогенною.  Навпаки,  це  доволі  складний 
комплекс  історично  пов’язаних  лінгвістичних 
традицій,  які  відрізняються  внутрішньою 
варіативністю.  Вона  репрезентується  трьома 
рівнями:  1) рівнем  розбіжностей  діатопічного 
характеру (географічне розташування,  2) рівнем 
розбіжностей  діастратного  характеру  (план 
соціально-культурних  стратів  лінгвістичної 
єдності)  і  3) рівнем  діафазного  характеру 
(стилістичний  аспект).  Діатопічні  і  діастратні 
розбіжності  термінологічно  сформульовані  у 
1951  р.  Л.Флідалем,  а  термін  “діафазні 
розбіжності” створений за аналогією з першими 
двома Е.Косеріу. Зазначені вище розбіжності, які 
характеризують  історичну  мову,  на  думку 
Е.Косеріу,  врівноважуються  відносною 
гомогенністю  його  лінгвістичних  традицій,  до 
яких  належать  уніфіковані  єдності:  синтопічні 
(діалекти),  синстратні  (рівні  мови) і  синфазисні 
(мовні  стилі).  Такий  багатогранний  підхід  до 
аналізу  історичної  мови  дозволяє  Е.Косеріу 
визначити  її  як  діасистему,  репрезентовану 
складним комплексом діалектів, мовних рівнів і 
стилів.  На  противагу  історичній  мові, 
функціонуюча  розглядається  автором,  на  рівні 
одного  діалекту,  одного  мовного  рівня,  одного 
мовного стилю.  З  позицій функціонуючої  мови 
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Е.Косеріу  висуває  тезу  про  структурований 
характер  мови  (тобто  про  визначення  мовних 
структур,  опозицій  і  функцій),  в  межах  котрої 
позначені  два  плани  дослідження:  1) план 
реалізації  узусу  (порів.  у  Ф. де  Соссюра  – 
“мовлення”),  2) план  віртуальної  техніки 
побудови, що включає норму,  систему (порів. у 
Ф. де  Соссюра  –  “мова”),  лінгвістичний  тип 
(відсутній у Ф. де Соссюра). 

Поділ  мови  на  історичну  і  функціонуючу 
дозволяє  Е.Косеріу  виявити  два  поняття  – 
архітектуру і  структуру мови. Перше поняття – 
архітектура  –  співвідноситься  з  поняттям 
історичної  мови  і  являє  собою  асиметричне 
співвідношення  функцій  і  декількох  форм  і 
навпаки.  Структура  передбачає  той  факт,  що 
одиниці  мови  у  структурованому  вигляді 
являють  собою  симетричні  функціональні 
опозиції в плані вираження і змісту.

Досить широко розроблена проблема причин 
змін у синтаксисі в концепції М.Маноліу-Манеа 
[5: 36], на думку якої, аналіз синтаксичних змін 
передбачає з’ясування їх причин, наслідків, мети 
й умов  протікання.  Як зовнішні  причини автор 
розглядає  екстралінгвістичні  та 
інтралінгвістичні.  До перших М.Маноліу-Манеа 
відносить  причини  як  суб’єктивного 
(психологічні),  так  і  об’єктивного  (соціально-
політичні,  культурні,  кліматичні)  характеру.  До 
других,  автор  відносить  мовні  контакти, 
соціальні  ідіолекти,  варіювання  мов. 
Досліджуючи  перцептивну  стратегію 
синтаксичних змін, М.Маноліу-Манеа зауважує, 
що  комунікант  пізнає  відношення  між 
компонентами  висловлення,  не  відновлюючи  в 
усій  цілісності  історію  породження  цього 
висловлення.  Особливу  увагу  автор  приділяє 
принципу  економії,  який  вперше  розглядається 
нею  з  позицій  синтаксичних  змін.  При  цьому 
синтаксична  економія,  як  зазначає  М.Маноліу-
Манеа,  маніфестується  внаслідок  обмежень 
зникнення  однієї  ланки  низки  синтаксичних 
явищ за рахунок підсилення та активізації інших 
ланок. З іншого боку, автор вбачає синтаксичну 
економію  в  можливості  сегментації  або 
елімінації  залежної  частини  на  рівні  складного 
цілого. З прогресивними тенденціями в розвитку 
іспанської  мови  М.Маноліу-Манеа  пов’язує 
явище  оптимізації  як  засобу  вираження  її 
здатності  виконувати  комунікативну  функцію. 
До засобів оптимізації на рівні синтаксису автор 
відносить  протистояння  прагнення  до 
синкретизму і прагнення уникнути подвійності у 
вираженні  різноманітних  семантичних  явищ. 
Аналізуючи  явище  оптимізації,  автор  наводить 
приклад  спрощення  парадигми  синтаксичних 

дериватів на рівні вторинної предикації. Відтак, 
дієприкметникові  й  герундіальні  конструкції  в 
історичному  розвитку  різко  обмежили  сферу 
свого  використання,  а  інфінітивні,  навпаки, 
максимально її розширили. 

Великий внесок у діахронічні студії зробили 
представники  психологічного  напрямку 
О.О.Потебня  [6]  і  I.А.Бодуен  де  Куртене  [7]. 
О.О.Потебня  зауважував,  що  мови  безперервно 
змінюються;  зміни,  які  відбуваються  в  мові, 
неодмінно  пов’язані  з  ускладненням  думки, 
розвитком  культури,  тому  сучасні  мови  можна 
вважати більш досконалими органами мислення, 
оскільки  вони  несуть  у  собі  більший  капітал 
думки,  порівняно  зі  стародавніми  мовами. 
Причини  змін  форм  О.О.Потебня  пояснює 
різноманітними  потребами  у  спілкуванні. 
Досліджуючи  питання  принципу  економії  на 
граматичному  і  фонетичному  рівнях, 
О.О.Потебня  підкреслює,  що,  в  разі  втрати 
граматичною  формою  певного  граматичного 
значення,  ця  форма  перетворюється  на  зайву, 
внаслідок  чого  поступово  зникає.  У  цьому 
контексті,  на  його  думку,  певні  граматичні 
розряди  в  еволюції  мови  виявляються 
несумісними  з  “думкою  так  само,  як  певні 
наукові  підрозділи  зникають  унаслідок  успіхів 
знань”.  Внеском О.О.Потебні  є  розробка  теорії 
відносних  складнопідрядних  речень,  згідно  з 
якою  автор  висуває  тезу  про  їх  системність 
чіткість  у  стародавній  період  розвитку  мови  і 
вважає,  що  препозиція  підрядної  частини,  яка 
очолюється  відносними  займенниками, 
видається  цілком  можливою.  Вперше  в  історії 
мовознавства  не  однобічна  розробка  принципу 
економії мови знайшла в працях І.А.Бодуена де 
Куртене, в яких відмічається тісне переплетіння 
фонаційної,  аудиційної  та  розмовної  економії. 
І.А.Бодуен  де  Куртене  вперше  науково 
обґрунтував  теорію  принципу  економії  і 
проголосив  його  одним  із  найважливіших 
принципів  еволюції  мови.  Загальний  розвиток 
мови прагне до спрощення форм. При цьому дія 
принципу  економії  мови,  який  охоплює 
прагнення  до  зручності,  економії  мовлення  й 
полегшення  вимови,  розповсюджується,  на 
думку І.А.Бодуена де Куртене, на розумові акти. 
Прагнення  до  економії  фонаційної  роботи 
спостерігається лише в тих випадках, коли з боку 
центромозкової  роботи  немає  протиріч.  Інакше 
кажучи,  з  мови зникають тільки комунікативно 
надлишкові компоненти. 

В.О. Богородицький сиверджує,  що зміни в 
мові  мають  поступовий  характер  і  вимагають 
зміни  декількох  поколінь.  Уперше  у  світовій 
історії  мовознавства  В.О.Богородицький, 
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досліджуючи  процес  сприйняття  і  засвоєння 
дитиною мови батьків,  звернув  увагу  на явище 
економії  енергії,  тобто  на  збереження 
наступними  поколіннями  мовної  спадщини, 
практичного  досвіду  попередніх  поколінь.  У 
руслі  принципу  економії  енергії 
В.О.Богородицький  по  новому  збагнув  саме 
процеси  фонації,  аудиції  і  мислення,  які 
внаслідок  автоматизації  мовленнєвого  процесу, 
на  його  думку,  відбуваються  за  мінімальних 
витрат енергії. 

Розвитку  історико-лінгвістичного  напрямку 
у  ХХ ст.  сприяли  В.В.Виноградов, 
В.М.Жирмунський,  Б.О.Ларін,  І.І.Мещанінов, 
Є.Д.Поліванов,  М.В.Сергієвський, 
В.Ф.Шишмарьов та інші. 

Є.Д.Поліванов  одним із  перших застосував 
принцип  системності  до  історії  мови  і  створив 
оригінальну концепцію мовної еволюції. Слушно 
критикуючи  теорію  кліматичних  умов,  теорію 
відстані,  на  якій  мешкають  носії  мови,  расову 
теорію,  теорію  милозвучності  тощо, 
Є.Д.Поліванов відводить суттєву роль в еволюції 
соціально-економічним  умовам,  в  яких 
проживають  носії  мови.  Є.Д.Поліванов  широко 
досліджував принцип економії на різних рівнях 
лексичному,  фонетичному,  граматичному  і 
графічному.  Ефект  принципу  економії,  автор 
пов'язує  з  прагненням  до  полегшення  мови, 
головно  зі  скороченням  витрат  психічної 
діяльності  людини,  пояснюючи  процес  появи 
нових  мовних  прийомів  соціальним 
замовленням.  У питаннях граматичної  еволюції 
Є.Д.Поліванов відмічає прагнення до симетрії у 
вираженні одного граматичного значення однією 
граматичною формою.

Беручи  до  уваги  багату  спадщину 
попередників, вчені ХХ ст. творчо переробляють 
і  доповнюють  загальні  положення  принципу 
еволюції  мови,  здобутки  лінгвістичної  думки 
попередніх  століть.  Загальний  розвиток 
принципу  еволюції  відбувається  за  такими 
напрямками,  як  урахування  соціально-
економічних умов, психічної діяльності людини, 
економії  розумових  зусиль,  прагнення  до 
зручності, економії мовлення, економії вимовних 
зусиль, полегшення вимови, а також врахування 
внутрішніх  ресурсів  мови.  Сфери  застосування 
принципу еволюції мови з часом розширюються, 
зокрема  цей  принцип  розповсюджується  на 
одиниці  синтаксису  [8;  9]  Теорія  принципу 
економії  розробляється в  нерозривній єдності  з 
теорією мовної надлишковості, вирішення якої є 
одним з імпульсів руху системи мови. 

У  працях  В.Ф.Шишмарьова  [10:  36-181] 
генеза мови і процес її нормування досліджується 

з  урахуванням  внутрішньосистемних традицій, 
територіальних і  соціальних факторів і  тяжіння 
до  живого  розмовного  мовлення.  Досліджуючи 
дискусійні  питання  про  основи  літературних 
мов,  деякі  автори  зауважують,  що  вирішити  їх 
можна  лише  за  умови  розгляду  історії  мови  в 
безпосередньому зв'язку з історією його носія – 
народу [11: 21]. 

У  60-80-ті  рр.  нашого  століття  великий 
внесок  в  науку  з  історії  мови  зробили 
В.Г.Адмоні,  Р.О.Будагов,  Н.М.Васильєва, 
Ю.Д.Дешерієв  Л.І.Йофік,  О.М.Мороховський, 
Т.О.Репіна,  Є.А.Реферовська,  Б.А.Серебренніков, 
Л.М.Скреліна,  О.І.Чередниченко,  А.П.Юдакін, 
В.М.Ярцева,  тощо.  Б.О.Серебренніков  [12], 
говорячи про еволюцію мовної системи, відмічає 
два типи тенденцій:  1) тенденції,  спрямовані  на 
вдосконалення  мовної  техніки  й  мовного 
механізму;  і  2) тенденції,  спрямовані  на 
збереження  мови  стані  комунікативної 
придатності.  Перша  загальна  тенденція 
пояснюється  такими  явищами,  як  полегшення 
вимови,  зміни  комбінаторних  процесів, 
спрощення  груп  приголосних,  усунення 
концентрованих  зусиль  вимови  тощо.  Друга 
тенденція  пояснюється  такими  факторами,  як 
усунення форм, які характеризуються незначним 
семантичним  навантаженням,  застосування 
фонетичного  оформлення  слова  при  втраті 
лексичного  значення.  Б.О.Серебренников 
пояснює абсолютний прогрес в  мові  потребами 
комунікації.  Одначе  вдосконалення  мовної 
техніки, на думку автора, ніколи не досягає свого 
ідеалу;  воно  відрізняється  хвильоподібним 
характером  руху,  який  являє  собою  одночасне 
вдосконалення на одній ділянці і погіршення на 
іншій.  Висуваючи  теорію  про  відносну 
самостійність  розвитку  системи  мови, 
Б.О.Серебренников  накреслює  тенденції, 
спрямовані  на  поліпшення  мовної  техніки  і 
мовного механізму, які зводяться до полегшення 
вимови; вираження схожих або близьких значень 
однієї  формою;  усуненню  надлишковості  в 
засобах  вираження;  економії  мовних  засобів 
(прагнення до типової однорідності); збереження 
мови у стані комунікативної придатності, а саме: 
збереженню  комунікативно  відпрацьованих 
мовних засобів; усуненню мовних елементів, які 
мають  незначне  семантичне  навантаження; 
усуненню  паралельних  засобів  вираження; 
утворення  симетричної  системи  і  компенсації 
комунікативно  необхідних  елементів  мови. 
Внутрішніми мовними змінами і процесами, які 
не  пов’язані  з  певними  тенденціями, 
Б.О.Серебренников  вважає поєднання  різних за 
походженням  форм  за  принципом  єдності  їх 
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значення й переосмислення значень форм. 
В.Г.Адмоні [13: 6-14], досліджуючи зсуви в 

синтаксичній  системі  німецької  літературної 
мови,  вбачає  їх  причину  в  “розпушенні” 
жорсткої  структури,  в  односпрямованому 
лінійному членуванні, а також у впливі технізації 
і бюрократизації, які призводять до дегуманізації 
мови.  Що  стосується  “односпрямованого” 
лінійного членування, то, на думку автора, ППН 
та  інфінітивні  групи  виявляють  тенденцію  до 
заміни  “іменними блоками”,  які  “нанизуються” 
один на одний. Рушійною силою цього процесу 
В.Г.Адмоні  вважає  комунікативні  потреби,  які 
викликаються  суспільним  життям,  виробничою 
практикою  й  умовами  мовленнєвого 
спілкування.  Проте  цей  процес  реалізується 
всередині  мови  в  результаті  якісних  змін 
граматичної системи 

У  концепції  Л.М.Скреліної  [14:  139-142] 
мовний  розвиток  –  це  саморозвиток  і  саморух 
системи  мови,  які  виникають  унаслідок 
подолання протиріч, боротьби протилежностей у 
самій системі мови.  Першопричину змін в мові 
Л.М.Скреліна вбачає в передачі нового змісту в 
зв’язку з появою нового поняття. Встановлення 
закономірностей змін у мовній системної автор 
пов'язує  з  принципом  економії,  який  пояснює 
зв'язок  внутрішньосистемних  причин  змін  з 
екстралінгвістичним  впливом.  Універсальний 
закон мовного розвитку Л.М.Скреліна пов’язує з 
подоланням  суто  зовнішніх  протиріч,  які 
виникають  між  потребами  і  структурними 
можливостями  мови.  Внутрішньому  закону 
мовного  розвитку  відповідає  подолання 
внутрішніх протиріч виникають між системою та 
її реалізацією, або мовленням. 

Р.О.Будагов  [15]  зазначає,  що  розвиток 
граматичних  категорій  зумовлений  історично  і 
реалізується  від  часткового  й  одиничного  до 
загального  й  узагальненого.  Розвиток  мови 
детермінується дією закономірностей загального 
і спеціального характеру і підкоряється, з одного 
боку,  закону  накопичення  в  мові  нових 
елементів,  а  з іншого – закону вдосконалення і 
поліпшення граматичної будови мови.

О.М. Мороховський [16:  16,  78] в еволюції 
виділяє  два  типи  змін  –  мовленнєві  й  мовні; 
перші – це передумови і необхідність для других. 
До мовленнєвих варіацій автор відносить зміни 
функціональних  і  субстанціональних 
характеристик  мовленнєвих  одиниць  різних 
рівнів  на  певному  зрізі,  які  не  стосуються 
системи мови, а під мовними варіаціями вважає 
“субстанціональні  і  структурні  видозміни 
елементів  мови,  появу  мовних  елементів,  що 
приводить до перетворення мовної системи або її 

окремих підсистем”. Зміни в системі синтаксису 
О.М.Мороховський  пов’язує  з  розвитком  і 
удосконаленням  техніки  комунікації.  До 
специфічних  рис  розвитку  синтаксису  автор 
відносить обмежений ступінь змінності моделей 
іншими, темп витіснення одних моделей іншими 
і невеликий ступінь варіативності синтаксичних 
одиниць.

О.П.Юдакін  [17:  4-12]  розподіляє  існуючу 
точку  зору  в  лінгвістиці  про  те,  що  зовнішній 
фактор,  пов’язаний із  функціонуванням  мови в 
суспільстві,  визначальний  відносно 
внутрішньосистемного.  Одначе  він  вважає,  що 
опора тільки на зовнішній фактор у поєднанні з 
поетапністю  мовного  розвитку  призводить  до 
вульгарно-соціологічного  трактування  фактів 
зв’язку  розвитку  мови  і  розвитку  суспільства, 
представленого в  стадіальній  теорії  Н.Я.Марра. 
О.П.Юдакін  піддає  критиці  положення  про 
безпосередній  зв’язок  і  взаємозалежність  будь-
яких  змін  у  мові  з  певною  суспільно-
економічною  формацією.  Поглиблюючи 
концепцію  В.З.Панфілова  про 
взаємообумовленість  внутрішньолінгвістичних і 
зовнішньолінгвістичних  факторів,  А.П.Юдакін 
висловлює думку про вплив екстралінгвістичних 
факторів  на  процеси  диференції  та  інтеграції 
мов, на характер і обсяг їх соціальних функцій, 
на внутрішньоструктурний розвиток мови через 
мислення.  Як  підкреслює  Ю.Д.Дешерієв  [8], 
внутрішні  закони  розвитку  мови  складається 
стихійно  в  процесі  його  тривалого 
функціонування в межах мовленнєвої діяльності 
людей  і  в  процесі  мовного  мислення.  З 
внутрішніми законами автор пов'язує еволюційні 
зміни в мові, в процесі яких можуть виникнути 
як  позитивні,  так  і  негативні  явища.  Перші,  на 
відміну  від  других,  пов’язують  із  розвитком, 
прогресом  у  мові,  вдосконаленням  його 
структури,  збагаченням  людського  пізнання  і 
суспільної  діяльності.  В  теорії  Ю.Д.Дешерієва 
внутрішні  закони  розглядаються  як  сила,  що 
забезпечує функціонування мови у відповідності 
до  потреб  їх  носіїв.  Інші  приводять  до  дії 
внутрішніх  законів  і  виступають  їх  творчою  і 
рушійною  силою.  Розробка  проблем  онтології 
мови  в  теорії  О.І.Чередниченка  [19:  188-199] 
видається найбільш інтегрованою, оскільки в ній 
розв’язується  такий  комплекс  проблем,  як 
соціальна обумовленість виникнення і  розвитку 
мови,  причини і характер кількісних та якісних 
змін у мові в процесі його історичного розвитку; 
діалектичні  протиріччя  між  стабільністю  і 
змінністю,  які  закладені  в  природі;  взаємодія 
внутрішніх і зовнішніх факторів еволюції мови.

Особливий  внесок  у  розвиток  історичних 
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студій  зроблений  дослідниками  української 
лінгвістичної  школи,  біля  витоків  якої  стояли 
Ю.О.Жлуктенко,  Б.І.Бурбело,  О.А.Андрієвська, 
Є.В.Литвиненко,  які  відповідно  очолили  три 
гілки:  германську,  романську  та  іспанську. 
Їхніми  послідовниками,  які  розвинули  та 
піднесли на новий щабель національну науку з 
розвитку  мови,  є  З.О.Гетьман,  В.Б.Бурбело, 
О.І.Чередниченко,  Г.Г.Крючков, 
О.О.Соломарська, І.І.Магушинець, Л.Г.Верба, які 
в  свою  чергу  виховали  багато  молодих 
науковців-істориків.  Це  свідчить  про  те,  що 
історичні  студії  в  галузі  романо-германського 
мовознавства  неприпинно  продовжують 
розвиватися в наш час в Україні.
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SUMMARY

On analyse les théories des linguistes éminents des XIX-XX siècles qui ont exercé une grande influence  
sur le développement ultérieur de la linguistique générale, la linguistique romane y comprise.    

Mots-clés : théories linguistiques, approche historique, aspect de la diachronie, économie des procédés  
de langue, changements évolutifs. 
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ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Автор  статті  розглядає  з  методологічних 
позицій когнітивно-дискурсної  парадигми 
природу  мовного  знака  як  елемента  мовної  
системи  і  як  елемента  мовлення.  Аналіз  
лінгвальних  характеристик  мовного  знака 
проводиться  з  урахуванням  концептуальних 
положень теорії психосистематики Ґ.Ґійома. 

Ключові  слова: система  мови,  мовленнєва 
діяльність, мовний знак, когнітивно-дискурсивна 
парадигма, теорія психосистематики. 

Взаимодействие  парадигм  лингвистических 
знаний  проявляется  в  том,  что  они 
концептуально  дополняют  и  “накладываются 
одна на другую” [1: 52], что приводит часто к их 
синтезу  [2: 53-72]  и  интерпретации  в  рамках 
интегрированной  парадигмы,  в  частности, 
когнитивно-лингвистической.  Ключевым 
определением такой парадигмы следует признать 
информацию о языковом знаке, поскольку:  1) в 
знаке  сосредоточено  соотнесение  ментальных 
структур  с  языковыми;  2) в  знаке 
“закодированы” все  последующие  смыслы  не 
только  слова,  но  и,  частично,  высказывания.  В 
одном  коммуникативном  акте  соседствуют  и 
взаимодействуют единицы нескольких знаковых 
(языковых)  систем.  При  этом  необходимой 
предпосылкой  является  признание  двух 
взаимообусловленных  сторон  лингвистической 
действительности – языковой системы и речи.

В  даной  работе  содержится  попытка 
рассмотреть в самом общем виде трехуровневый 
комплекс  (концепт  –  языковой  знак  –  речевой 
знак)  прежде  всего  в  аспекте  лингвистической 
теории Г.Гийома.

Интерпретация этого  комплекса  может 
быть  двоякой:  как  определенной  методологии 
анализа,  позволяющей  построить 
соответствующую  систему  и  как 
концептуальный  анализ  (реконструкцию) 
системы.  В  последней  возможно  выделить  две 
цепи  отношений:  с  одной  стороны  причиные, 
идущие от низшего урвня к высшему, исходным 
является уровень актуализированных значений; с 
другой  стороны,  интерпретативные  отношения, 
которые  следует  признать  двусторонними  (от 
высшего уровня к низшему и наоборот) [3: 108].

Постулирование  причинных  отношений 
мотивировано  общей  методологической 
позицией  Г.Гийома,  предполагающей 
мыслительную  реконструкцию  виртуальной 
языковой реальности (языковой системы)  через 
“видимую”, актуализированную (речь) [4: 21-23].

Основные объекты номинации языкового 
знака.  В  трактовке  слова  как  языкового  знака, 
его  структуры,  функционального  значения 
мнения  лингвистов  непротиворечивы,  и  в  ряде 
случаев  дополняют  друг  друга.  Напротив, 
предложение,  по  мнению  ряда  ученых,  в  том 
числе  и  Г.Гийома,  не  является  знаком языка  и 
относится только к речи. Это связано с тем, что 
значение  предложения  в  речи  единовременно, 
оно  всякий  раз  создается  заново.  Конечно, 
“можно создать словарь слов, входящих в состав 
языка;  нельзя  составить  словарь  предложений, 
ставших  возможным  благодаря  выбору  и 
употреблению этих слов” [4: 92]. Вместе с тем, 
по  мнению  ряда  исследователей,  различия  в 
знаковом  статусе  слова  и  предложения 
обусловлено во многом спецификой их значений 
в  языковой  системе  и  речи.  С  точки  зрения 
взаимодействия  языка   и  речи выделяются  две 
стороны предложения: та, что предопределяется 
языковой  системой  и  используемая 
индивидуумом речи [5: 40;  5: 72].  Это снимает 
вопрос   принадлежности  предложения  только 
речи  и  сводится  к  оппозиции  предложение / 
высказывание  как  противпоставление  языковой 
модели  и  ее  речевой  реализации.  Кстати, 
Г.Гийом  отмечает,  что  фраза,  которая 
принадлежит  речи,  “составяет  тем  не  менее 
систему. Система фразы представляет составную 
часть языка” [4: 107-108].

В  зависимости  от  объекта  различают  два 
основных  типа  номинации:  лексическую 
(элементарную),  прежде  всего,  словом,  и 
предложением  –  событийную  номинацию. 
Последняя  в  качестве  номинанта  имеет 
микроситуацию,  факт,  объединяющий  ряд 
элементов. Это – так называемая “пропозитивная 
номинация” [7:  257].  В  языковой  системе 
предложение (phrase по терминологии некоторых 
французских лингвистов) имеет форму модели с 
сигнификативным  значением,  в  то  время  как 
высказывание  образует  денотат  предложения 
“представление  о  конкретном  факте  речи” [8: 
543]. Определяя основы теории процессуальной 
референции,  Т.Виноград  подчеркивает:  “Как 
говорящий,  так  и  слушающий  имеет  наборы 
предварительно  установившихся  ментальных 
сущностей [….]. Для каждой из этих сущностей 
человек  имеет  набор  символьных  структур, 
представляющих  описания,  которые  [….] 
применимы  к  данной  сущности” [9: 69]. 
Очевидно, в отношении предложения-знака речь 
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может  идти  о  номинации  “ментальных 
сущностей” – обобщенных  представлений 
событий, ситуаций  “символьными структурами” – 
пропозитивными  моделями  языка.  Со  своей 
стороны “высказывание и есть приведение языка 
в  действие  посредством  индивидуального  акта 
его  использования” [10:  312].  По  мнению  М.-
Д.Жинест, фраза  “предполагает интегрированную 
семантику,  которая  может  быть  определена 
минимальная единица ментальной информации” 
[11: 48].  Признание  предложения/высказывания 
языковым  знаком  не  противоречит,  а  находит 
аргументированную  поддержку,  объяснение  в 
лингвистической  теории  Г.Гийома.  Так, 
анализируя  теорию  “интегрированных 
концептуальных схем” с точки зрения развития 
лингвистических взглядов Г.Гийома, М.Л.Онест 
обращает  внимание  на  такие  постулаты  его 
теории  [12: 70-71]:  1)  Существенное  различие 
между  значением  знака  в  языковой  системе 
(signifié  de puissance),  где  он  потенциально 
однозначен/многозначен,  и  его  же  значением  в 
речи  (signifiés d`effets),  где  он  однозначен; 
2) Языковые  значения  постоянны,  речевые  – 
единовременны.

Значение  знака  в  языковой  системе   и  его 
функциональные (речевые) значения различаются 
прежде всего объектами ,  которые номинируют 
знак.  Вместе  с  тем  оба  значения  (языковое  и 
речевое)  онтологически  являются  проявлением 
одной  сущности.  Первое  представляет  собой 
результат  работы  мышления  по  ограничению 
(путем  перехватов)  эксплицирования  формой 
знака  определенного  кванта  содержания 
недискретного  “потока” сознания  [4: 146-147]. 
“В психической  (ментальной)  области […] мы 
имеем  дело  не  с  означающими,  которые 
теоретически  могут  быть  сколько  угодно 
разнообразными  и  гетерогенными, раз  они 
обеспечивают  достаточность  обозначения,  а  с 
означаемым, которое в формальной части языка 
должно  быть  насколько  это  возможно, 
единственным  и  таким  образом  получить 
систематическую  когерентность” [7: 45]. 
Языковое  (сигнификативное)  значение  является 
вербализованным  концептом  воображаемого, 
виртуального мира не одного индивида, а целого 
коллектива, определенной культурной общности 
[12: 75].  Языковое  значение  (в  отличие  от 
речевого),  обусловленное  культурологически, 
может  рассматриваться  в  виде  “интергативной 
концептуальной  схемы” [там  же]. 
Моносемичность языкового и речевого значений 
различаются,  во-первых  по  степени 
обобщенности – как абстрактное и конкретное; 
во-вторых,  как  воображаемое  (виртуальное)  и 

реализованное  (актуализированное);  наконец,  в 
референтно-номинативном  плане:  “прямая” 
референция  сигнификативного  значения 
ментальному  образу  (виртуальная  референция); 
опосредованная  (актуализированная) 
референция-номинация:  денотат  –  знак  – 
индивидуальное  представление  человека.  По 
мнению А.Жоли, речь можно рассматривать, как 
“конверсию” человеческого  опыта  в 
определенные представления [цит.по 12: 69] 

Языковой знак в процессе актуализации. 
В этом случае важно обратить внимание на такие 
положения  теории  Г.Гийоме:  1.  Об 
упреждающей роли языка по отношению к речи; 
2.  Об  интеграции  языка  и  речи  в  речевой 
деятельности;  3.  О  семантической  структуре 
языкового знака [4: 35-40; 12: 246-247].

Упреждающая роль языка  по отношению к 
речи  [4: 93-94],  рассматриваемая  в  аспекте 
теории  Г.Гийома  как  часть  непрерывной 
каузации (непрерывного порождения) [4: 65-67], 
своеобразной рекурентности, проявляется в том, 
что  при  переходе  язык-речь  (в  процессе 
актуализации)  системное  значение  языка  и  его 
форма  (пропозитивная  модель)  мотивируют  в 
разной  степени  денотативное  значение 
высказывания и его структуру.  Это обусловлено 
тем, что семантическую структуру знака можно 
представить  как  двуслойное  образование, 
состоящее из сигнификативного и денотативного 
значений  (в  терминах  Г.Гийома:  signifié  de 
puissance,  signifié  d`effets).  На  речевом  этапе 
актуализаци высказывания складываются разные 
отношения  между  сигнификативным 
(семасиологическим) и денотативным (смысловым) 
значениями  сложных знаков.  Взаимоотношение 
этих  значений  знака  регулируется  речевыми 
намерениями говорящего, его коммуникативной 
интенцией,  общим  контекстом.  Э.Бенвенист 
подчеркивает, что “для нужд анализа допустимо 
рассматривать  две  стороны  [значения  –  Л.М.] 
знака  по  отдельности,  но  по  отношению  к 
процессу  означивания  знак  всегда  остается 
целостной  единицей” [10: 87]  Подобное 
“двойное  означивание” [там  же]  не  имеет 
аналогий  в  других  семасилогических  системах, 
кроме  языковой.  Такое  толкование  динамики 
речевой номинации в конечном итоге проявляется 
в  сфере  взаимоотношения  означающего  и 
означаемого  и  анализируется  в  теории 
“асимметрического  дуализма  языкового  знака”. 
Семасиологическое  и  смысловое  значения 
общего  содержания  знака  находятся  в 
отношениях  разной  степени  соответствия  – 
фундаментального свойства его организации [14: 
181].
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На  пространстве  “оперативного  времени” 
подготовки  высказывания-речевого  акта  [4: 81-
86] речевому и языковому этапам предшествует 
этап мыслительных операций, который не имеет 
языкового  (знакового)  обозначений.  Во 
внутренней хронологии речевого акта возможно 
аналитически  представить  редуцированные 
отношения  двух  миров:  ментального  и 
возможностей.  Последний  завершается 
“материализацией  образца” [15: 301], 
содержащегося  в  памяти  коммуникативной 
компетенции.  Имея  ввиду  разграничение  этих 
двух  миров,  Г.Гийом  рассматривает  языковой 
знак как посредник между ментальной сферой и 
сферой непосредственной речевой деятельности 
[16: 9].

 Интерпретация межуровневой непрерывной 
каузации  (сверху-вниз)  парадигмы:  концепт-
языковой  знак-речевой  знак  показывает,  что 
причинные  отношения  (от  низшего  уровня  к 
высшему)  вполне  согласуются  с  положением 
теории Г.Гийома о воссоздании, реконструкции 
языковой системы, скрытой за многочисленными 
речевыми реализациями [4: 84].

Отметим,  что  простому  языковому  знаку-
слову  также,  как  и  сложному  – 
предложению/высказыванию  свойствены  те  же 
каузативные  отношения  в  рассматриваемой 
когнитивно-лингвистческой  парадигме.  Было 
отмечено,  что эти два типа знаков различаются 
объектами  номинации.  Предложение/ 
высказывание  как  сложный  языковой  знак 
характеризуется  в  отличии  от  простого 
(элементарного)  знака  завершенностью 
семиотического  акта  [7: 257]  предполагающего 
наличие  определенного  синтаксического 
концепта,  каким  является  обобщенное 
представление о событии, микроситуации.

Возможность и действительность в рече-
языковой  деятельности.  Возможность   и 
действительность  корелятивны  понятиям 
потенции  и  реализации  как  основы 
противопоставления  языка  и  речи  в  рамках 
интегрального  представления  речевой 
деятельности  [4: 181].  Возможность  –  язык, 
содержащий  представления  о  концептах.  Это 
область  мыслимого  (la pensable). 
Действительность  –  область  речи,  предметом 
выражения  которой  является  обдуманное  (  la 
pensée)  [4: 94].  “Речь  –  это  форма,  принятая 
обдуманной  стороной  для  выражения 
(expression);  язык  –  это  форма,  принятая 
мыслимой  стороной  для  представления 
(représantation)” [там же].

Интеграция  языка  и  речи  в  языковой 
деятельности  проявляется,  в  частности,  в  том, 

что  в  процессе  семиозиса  сложный  знак-
высказывание  является  интерпретантом 
ситуации,  события,  а  простой  (элементарный 
знак-слово)  –  интерпретантом  компонента 
события,  ситуации.  Простой  знак  теряет  свою 
“системную” индивидуальность  и 
приспосабливается структурно и семантически к 
коммуникативным функциям, которые реализует 
сложный  знак-высказывание.  Его  семиозис 
рассматривается  обычно  в  трех  измерениях: 
синтаксическом,  семантическом  и 
прагматическом [17: 39].  “Структуру  семиозиса 
образуют  три  составляющие:  1)  знаковое 
средство  –  тот  объект  или  явление,  которое 
выступает,  как  знак;  2)  десигнант (сигнификат- 
Л.М.)  –  то,  на  что  указывает  знак,  что  он 
выражает;  3)  интерпретатор,  или  пользователь, 
тот кто использует знак” [19: 31].

При  структурно-семантическом  синтезе  в 
рамках одного речевого акта значение простого 
знака  всегда  контекстуально  обусловлено, 
сложный  знак-высказывание  подчас  независим 
от  контекста.  Вот  такую  контекстуальную 
синсемантию  и  автосемантию  высказывания 
рассмотрим на примере двух высказываний:

1. Max vient de Paris par le train.
2. Max vient de Paris.
В первом высказывании наличие сочетания 

par le train обозначает  каким  образом 
передвигается  Макс.  Это  исчерпывает 
необходимую  информацию  о  субъекте 
высказывания.  Во  втором  высказывании 
необходимы  дополнительные  контекстуальные 
пояснения  для  интерпретации  содержания 
обстоятельства  de Paris.  О  чем  идет  речь:  а)  о 
субъекте действия, как уроженце Парижа, но не 
проживающего сейчас в этом городе; или же б) о 
том, находился ли Макс в Париже проездом.

Для  референтного  представления 
коммуникантов (для акта референции) важно, во-
первых,  насколько  “полна” и  достоверна 
информация,  имплицируемая  знаковыми 
средствами, и, во-вторых, насколько она уместна 
(соответствует) семиотическому и когнитивному 
контекстам [18: 8-9].

Интеграция  языка  и  речи  в  речевой 
деятельности не снимает, естественно, вопроса о 
феноменологической самостоятельности речи по 
отношению  к  языку  [20: 37]  на  пространстве 
оперативного  времени  подготовки  рече-
языкового акта (высказывания). Было отмечено, 
что  на  первом  (предлинвистическом)  этапе 
мыслительных  операций  отсутствует  знаковое 
обозначение,  на  последующих  этапах 
взаимодействуют  элементарые  и  сложные 
языковые  знаки  в  процессе  актуализации 
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высказывания.  Аналитические  представления 
последовательности  такой  актуализации  –  это 
лишь  методический  прием  “объективизации” 
онтологии знакового  синтеза  в  едином аккорде 
речевой  цепи.  Воспринимая  язык,  как  систему 
вербализованных  концептов,  врядли  можно 
считать достаточным полным толкование языка 
как средства, а речи  как способа формирования 
и  формулирования  мысли  в  процессе  речевой 
деятельности [20: 57]. Язык и речь представляют 
соответственно результативные и динамические 
аспекты работы мышления.  Причем язык – это 
устоявшиеся  средства  выражения,  а  речь  – 
неустоявшиеся  средства  выразительности; 
интегративное отношение этих средств является 
одной из важных характеристик рече-языкового 
акта  [4: 87-89].  Очевидно  было  более 
мотивированно рассмотрение как динамического 
аспекта дискурса не просто как речевой деятельности 
[21: 397], а рече-языковой, результатом которой 
является  текст.  Естественно  рече-языковая 
деятельность  и  текст  представляют 
неоднозначные  феномены  дискурса  [21: 112]. 
Дискурс  остается  экстравертной  фигурой 
коммуникации, а текст – интравертной [28: 34]. 
Рече-языковая деятельность вмещает мысленно-
коммуникативные  дискурсивные  процессы  [23: 
21-28]  непрерывной  когнитивной  каузации 
говорения, восприятия речи, ее планирования, а 
также  все  особенности  и  закономерности 
речевого поведения коммуникантов.

На фоне того, что текст рассматривается как 
результат  рече-языковой  деятельности, 
первоосновой  знакового  синтеза  дискурса 
является высказывание. Термин  “высказывание” 
подобно  терминам  “дискурс”,  и  “разговор” 
“могут  употребляться как в значении процесса, 
так  и  в  значении  продукта…” [24: 50]. 
Высказывание-процесс  в  настоящее  время 
обычно  называют  речевым  актом  [24: 252]. 
Именно высказывание-процесс используется для 
экспликации  дискурса  [27: 12].  Высказывание-
процесс  создает  иллюзию  речевого  акта, 
“результат” которого содержится в высказывании-
продукте.  Собственно  материальной  основой 
изучения  рече-языкового  акта/высказывания-
процесса  является  высказывание-результат,  что 
само  по  себе  представляет  методический 
парадокс.  Подобным  образом  дискурс 
рассматривается сквозь призму текста.

“Информация о правилах соединения знака с 
другими  знаками  в  тексте  называется 
синтактикой текста” [19: 135]. Это соответствует 
определению синтактики как сферы внутренних 
отношений  между  знаками  [17: 39],  которая 
иногда воспринимается как интертекстуальность, 

синоним  интердискурсивности  [25: 214].  Такое 
толкование  интертекстуальности  отличается  от 
принятого определения, как “текст в тексте” [26: 
327].  Высказывание,  как  центральное  звено 
текста  и  дискурса,  остается  и  первоосновой их 
синтактики.  Это  может  быть  предметом 
отдельного изучения.
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RÉSUMÉ

En partant des principes méthodologiques du paradigme cognito-discursif, l’auteur examine la nature  
du signe linguistique en tant qu’une entité du système de la langue et en tant qu’un élément du discours.  
L’analyse des particularités linguales du signe linguistique est faite à la base de la méthode 
psychosystématique de G.Guillaume. 

Mots-clés: système de la langue, langage, signe linguistique, paradigme cognito-discoursif, théorie de 
la psychosystématique.
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА

УДК 811.133.1’367.622’366.5     © 2008 Попович М.М. (Чернівці)

РОЗВИТОК ГРАМАТИЧНОГО ВЧЕННЯ ПРО КАТЕГОРІЮ ДЕТЕРМІНОВАНОСТІ / 
НЕДЕТЕРМІНОВАНОСТІ ІМЕННИКА У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Розглядається  історія  становлення  у 
французькій  лінгвістиці  вчення  про  явище 
детермінованості/недетермінованості іменника 
в  мовленні,  висвітлюються  концептуальні  
особливості  його  граматичної  інтерпретації  у  
працях вчених Середньовіччя та початку епохи 
Відродження.  Аналізуються  погляди  античних 
вчених,  модистів  і  перших  французьких  
граматистів  Ж.Дюбуа  і  Л.Мегре,  праці  яких  є 
основоположними  у  формуванні  граматичної  
теорії артикля.

Ключові  слова:  артикль,  категорія,  
займенник, означеність, неозначеність. 

Давно  встановлено,  що  все  суще  в  нашій 
дійсності, чи то матеріальній, чи то духовній, має 
історію  свого  існування,  яка,  будучи  суто 
індивідуальною  за  змістовим  наповненням, 
уподібнюється  іншим  за  формою  протікання, 
оскільки все має свій початок і своє завершення. 
Не  є  винятком  із  цієї  загальної  філософської 
істини  історія  “життя”  кожної  мови  з  усіма 
притаманними їй семантичними і  формальними 
ознаками, в тому числі й категоріями.

Лінгвістична  наука  з  моменту  свого 
зародження послуговується терміном “категорія” 
як інструментом понятійного аналізу об’єктивно-
суб’єктивної сутності мовних явищ. Термін цей, 
як і загалом вчення про мовні категорії, увійшов 
у  лінгвістику,  за  твердженням  Є.Бенвеніста,  з 
філософських праць Аристотеля [4: 65].

Кожна  мовна  категорія  –  це  продукт 
людського  мислення,  що  формується  віками  і, 
нарешті,  починає  сприйматися  й 
усвідомлюватися як характерна ознака, без якої 
мова як така перестає бути  сама собою.  Однак 
понятійний  зміст  кожної  мовної  категорії  не  є 
сталою  раз  і  назавжди  заданою  семантичною 
величиною.  Думка,  що  набула  категорійного 
оформлення,  –  це  динамічна  семантична 
сутність, яка розвивається й змінюється разом із 
розвитком мови. Це, так би мовити, об’єктивний 
шлях  розвитку  граматичної  категорії, 
прокладений у площині діахронії. Поряд із ним 
чи паралельно до нього існує ще й суб’єктивний 
шлях розвитку граматичної категорії  – це шлях 
пізнання її мовленнєвого потенціалу. У наукових 
працях, об’єктом дослідження яких є та чи інша 
мовна  категорія,  постійно  уточнюється  її 

змістова, формальна й функціональна природа. І 
часто  такі  уточнення  приводять  до 
переосмислення понятійної суті мовної категорії 
та її функціональної переорієнтації на інші мовні 
факти. 

Сказане  значною  мірою  стосується  й 
категорії  детермінованості  /  недетермінованості 
(далі Д/Н) іменника в мовленні, яка є предметом 
аналізу  в  цій  науковій  розвідці.  Справді,  щодо 
історії  розвитку  цієї  категорії,  тобто  історії 
формування  й  семантичного  структурування  її 
мовного  змісту,  а  відтак  вироблення 
семіологічних  умов  його  комунікативного 
вираження,  то цей аспект проблеми або взагалі 
не  розглядався  в  історії  мовознавства,  або  так 
затінений описами зовнішніх формальних ознак, 
що явище детермінації реально не сприймається 
як  самостійна понятійна сутність,  природа якої 
первинна  по  відношенню  до  всіх  можливих 
формальних  засобів  її  вираження.  І  в  цьому 
аспекті  не  можна  не  погодитися  з  думкою 
Г.М.Габучяна,  який,  розглядаючи  синтаксичні 
проблеми  арабського  артикля,  твердить,  що 
граматисти  часто  оперують  поняттями 
“означеність”  і  “неозначеність”  без  належного 
аналізу їх змістової сутності, тому вона “займає в 
проблематиці теорії артикля незначне місце” [2: 8]. 

Отже,  наше  завдання  полягає  в  тому,  щоб 
з’ясувати витоки й подальший розвиток вчення 
про  категорію  Д/Н,  висвітлити  основні 
особливості  її  тлумаченні  в  наукових  працях 
авторів  Середньовіччя  та  початку  епохи 
Відродження.

Науковий  інтерес  вчених  до  явища 
детермінації  має  прадавню  історію. 
Основоположником  учення  про  категорію  Д/Н 
справедливо  можна  вважати  Аристотеля, 
оскільки саме в його працях знаходимо первісне 
понятійне  тлумачення  явищ  “означеності”  і 
“неозначеності” [1]. 

Щоправда,  в  його  працях  із  логіки, 
об’єднаних  під  загальною  назвою  “Органон”, 
немає  прямого  твердження,  що  ця  логічна 
категорія  настільки  ж  об’єктивно  властива 
законам  людського  мислення,  як  і  категорії 
сутності,  кількості,  якості,  процесу,  відношення 
тощо. Проте в них є достатньо свідчень того, що 
античний мислитель роздумував над понятійною 
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природою  цієї  категорії.  Найбільш  яскраво  це 
доводять  його  “Аналітики”  й  “Категорії”. 
Наведемо  декілька  міркувань  ученого, 
висловлених у цих працях.

“Усяка  сутність,  -  пише  Аристотель  у 
“Категоріях”,  -  треба  думати,  виражає  дещо 
означене.  Що стосується  перших сутностей,  то 
безперечно і  істинно,  що кожна з  них виражає 
дещо  означене.  Те,  що  вона  виражає,  є  дещо 
одиничне  і  одне  у  числі.  Що  ж  до  других 
сутностей, то через форму іменування здається, 
ніби  вони  в  тій  же  мірі  виражають  дещо 
означене,  коли,  наприклад,  говорять  про 
“людину”  або  про  “живу  істоту”;  проте  це 
неправильно.  Вони  швидше  означають  деяку 
якість,  адже  на  відміну  від  перших  сутностей 
підмет  тут  не  є  дещо  одно:  про  багатьох 
кажеться, що вони люди і живі істоти” [1: 59].

Думки, співзвучні наведеній, висловлено і в 
“Аналітиках”:  “Посилкою  є  мовлення,  що 
стверджує  або заперечує  щось стосовно чогось. 
Вона  буває  або  загальною,  або  окремою,  або 
неозначеною.  Загальною  я  називаю  (посилку) 
притаманну  всім  або  не  притаманну  нікому, 
окремою  –  притаманну  або  не  притаманну 
деяким, або не притаманну не всім, неозначеною – 
притаманну  або  не  притаманну  без  зазначення 
того, загальна вона чи окрема...” [1: 119].

“Бути можливим”, - зазначає далі мислитель, - 
означає дещо неозначене, те, що може бути так і 
не  так  (...),  засновок  же  про  неозначене 
зворотний  засновкові  про  те,  що  однаковою 
мірою може бути і так, і інакше” [1: 143].

У  трактуванні  Аристотеля  поняття 
означеність  /  неозначеність  мають  подвійну 
природу:  з  одного  боку,  мова  йде  про 
означеність /  неозначеність  чогось  об’єктивно 
існуючого,  тобто того, що лежить поза межами 
розумово-мовної діяльності людини; з іншого – 
про  означеність/неозначеність  як  результат 
комунікативно-когнітивної  діяльності  людини. 
Іншими словами,  категорія  Д/Н має  два  різних 
генетичних витоки: 1) відповідний реальний стан 
предметів  (явищ)  об’єктивно  існуючого  світу; 
2) інтелектуально-пізнавальну  діяльність 
людини,  спрямовану  на  об’єкти  матеріального 
світу.  При  цьому  в  першому  випадку 
домінуючою характеристикою є означеність, а в 
другому – неозначеність.

Відповідно до цього, в постаристотелеві часи 
вчення про Д/Н розвивалося двома шляхами:  з 
одного боку, цим питанням цікавилися філософи 
[3],  а  з  іншого  –  граматисти,  що,  власне,  і  є 
метою нашого подальшого розгляду.

Прийшовши  у  граматику,  категорійні 
поняття “детермінованість” і “недетермінованість” 

розглядалися  початково  у  взаємозв’язку  з 
окремими часовими формами дієслова [див.: 12], 
а  згодом  –  у  взаємодії  із  семантичними 
значеннями  займенників.  Так,  за  свідченням 
римського  граматиста  Присціана  (V ст.  після 
Р.Х.),  граматичні  погляди  якого  сформувалися 
під впливом грецьких вчених, зокрема Аполлонія 
Дискола (ІІ ст. до Р.Х.), терміни finitos і  infinitos 
використовувались  стоїками  та 
Олександрійськими граматистами  для 
функціонально-семантичної  характеристики 
окремих займенників. За їх прикладом, Присціан 
з’ясовував  у  своїй  граматиці  (Institutiones 
grammaticae) відмінність між термінами articulos 
finitos і  articulos infinitos.  Перший  стосувався 
займенників,  оскільки  вони  співвідносяться,  як 
вважав  Присціан  і  його  попередники,  з 
означеними  предметами.  Другий  стосувався 
власне  артиклів,  які  супроводжують  неозначені 
іменники [див.: 13: 161-163; 11: 153].

Інший  римський  граматик  Еліо  Донат, 
століттям раніше від Присціана, використовував 
терміни  finitos і  infinitos для  розрізнення, 
відповідно,  особових  і  питально-відносних 
займенників  [ibid].  Останні,  на  його  думку,  є 
скоріше  іменниками,  а  не  займенниками,  саме 
тому вони не заміняють іменники і не вказують 
на  означених  осіб,  як  це  властиво  особовим 
займенникам.

Пізніше, через граматики Доната і Прісціана, 
які  користувалася  незаперечним  авторитетом 
серед  мовознавців  Середньовіччя,  зазначені 
поняття  увійшли  в  граматичну  систему 
романських мов,  де  вони знайшли благодатний 
ґрунт  для  свого  категорійного  осмислення. 
Однак перед тим, вони були об’єктом логічного 
аналізу  модистів,  відомих  у  науці  своїми 
коментарями  праць  античних  філософів  і 
мовознавців.  Порівнюючи  способи  означення 
(modus significandi) іменника і займенника, вони 
визначили,  що  іменникам  властивий  означений 
спосіб  сприйняття  (determinatа  apprehensio) 
предметів  позначення,  тоді  як  займенникам  – 
неозначений  (indeterminatа  apprehensio). 
Іменники  вказують  на  предмет  номінації  як  на 
визначену  за  своєю  формою  та  якістю 
субстанцію,  а  займенники  –  на  неоформлену 
субстанцію.  Модисти  вважали,  “що  те,  що 
насправді  займенник позначає  –  це  властивість 
первинної матерії набувати будь-яких форм” [11: 
157]  Так,  слово  equus (“кінь”)  вказує  на  чітко 
визначене  поняття,  яке  відрізняється  від  усіх 
інших і протиставляється всьому, що не є конем. 
А  такий  займенник,  як  наприклад,  ille (“він”), 
навпаки,  вказує  на  предмет,  який  може  бути 
конем, математиком, столом чи навіть привидом 
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та ін. [див.: 11: 59].
Попри  те,  що  в  працях  модистів 

висвітлювалися  й  аналізувалися  в  основному 
наукові  погляди античних вчених, вони нерідко 
доповнювали  їх  своїми  оригінальними 
спостереженнями.  Так,  коментуючи  способи 
означення  іменника  й  займенника,  Петро 
Гелійський,  а  опісля  Боецій  Дакійський 
зауважують,  що  понятійний  зміст  іменника  не 
детермінує  позначуваний  ним предмет.  “Такий, 
наприклад,  іменник,  як  homo (“людина”) 
позначає  субстанцію,  якій  властива  людська 
природа  (humanitas)  –  ознаки,  притаманні  всім 
людям;  і  коли  цей  іменник  вживається,  щоб 
позначити якусь окрему людину, то він не вказує 
нічого такого, щоб її виокремити, як, наприклад, 
колір її шкіри. І хоч така шкіра існує в дійсності, 
ніщо  не  вказує  на  її  присутність  у  слові  ,  яке 
відображає цю реальність” [11: 158]. 

Отже,  на відміну від античних граматистів, 
які  бачили  в  іменнику  означений  спосіб 
відображення  предметної  дійсності  (modus 
determinatæ  apprehensionis),  модисти  тлумачать 
понятійний  зміст  іменника  як  спосіб 
узагальненого  сприйняття  й  неозначеності 
предмета позначення. Цим самим вони підводять 
до думки, що для того, щоб поняття, яке виражає 
іменник,  було  детермінованим,  потрібні  якісь 
додаткові  елементи  мовного  чи  немовного 
походження. Щодо перших, то ця функціональна 
роль випала на “долю” артиклів, система яких у 
часи  модистів  була  лише  в  зачатках  свого 
мовного становлення.  Як відомо,  у  XII-XIII ст. 
форми означеного артикля ще не уніфікувалися й 
були  різними  для  різних  відмінків  іменника; 
неозначений  артикль  однини  не  відділився  ще 
від  відповідного  йому  числівника,  а  форма 
множини  почала  вживатися  тільки  у  XIV ст.; 
частковий  артикль  практично  ще  не 
використовувався [див.: 12; 13]. Незважаючи на 
це,  французька  граматична  думка  практично  з 
моменту  свого  зародження  почала 

функціонально  співвідносити  термінологічні 
поняття  finitos (fini,  défini)  і  infinitos (infini, 
indéfini) саме з артиклями.

Проте  процес  граматичної  інтеграції 
французького  артикля  з  категорійними 
поняттями  “означеність/неозначеність” тривав 
декілька століть. На початку своєї появи артикль 
розглядався не як виразник категорійних значень 
Д/Н,  а  як  граматична  морфема,  значення  та 
функції  якої  прирівнювалися  до  латинських 
відмінкових закінчень іменника. Такий погляд на 
мовне призначення артиклів був визначальним у 
перших  французьких  граматиках.  Згідно  з 
історичними дослідженнями Ф.Брюно, першою в 
цьому  ряду  значиться  праця  Джона  Бартона 
“Donait français”, яка була написана до 1409 р. і 
була “найбільш подібною на граматику” [5: 374]. 
Автор  граматики  однозначно  вказує  на  те,  що 
форми артикля  є  “знаками  відмінків”:  “Quantez 
cases est il? Six.  Ouel?  Nominatif,  genitif,  datif, 
accusatif, vocatif, ablatif, & ils sont cognuz par leurs 
signez.  Qui  sont  ils?  Ces  trois:  le,  du,  au.  Le  est 
signe du nominatif ou du accusatif, du est signe de le 
genitif ou de ablatif, & au est signe du datif. Mais le 
vocatif  ne  a  point  de  signe...”  (Скільки  існує 
відмінків?  Шість.  Які?  Називний,  родовий, 
давальний,  знахідний,  окличний  і  орудний,  і 
вони  розрізняються  своїм  знаками.  Що  це  за 
знаки? Їх три:  le,  du,  au:  Le – це знак називного 
або знахідного відмінків, du – знак родового або 
орудного  відмінків  і  au –  знак  давального 
відмінка. Щодо окличного відмінка, то він немає 
ніякого знака) [цит. за: 6: 140]. 

Ще одним підтвердженням того, що артиклі 
початково розглядалися як показники іменникових 
відмінків,  є  праця  Лефевра  д’Етальпа 
“Grammatographia”,  яка  була  опублікована  у 
1529 р. Автор граматики, пояснюючи відмінкову 
парадигму  латинських  вказівних  займенників 
hic,  hæc,  hoc, тлумачить  їх  функціональне 
значення за допомогою такої таблиці:

N G D Ac Abl
S le de a le par

la du au la -
Pl les des aux les par

Як  бачимо,  в  таблиці  Лефевра  д’Етальпа 
фігурують  тільки  форми  означеного  артикля, 
причому прості форми подаються як показники 
прямих відмінків іменника (le hôme, la femme), а 
складені  (G –  de lhôme,  de la femme)  –  як 
показники  непрямих  відмінків.  Щодо 
невідповідностей  форм  і  категорій  роду,  то  це 
пов’язано,  на  думку  Ж.К.Шевальє,  з 

особливостями  відмінювання  латинських 
займенників [6: 78]. 

Ця  точка  зору  на  мовне  призначення 
артиклів  була  визначальною  у  граматичних 
теоріях вчених пізнього Середньовіччя. В епоху 
Відродження,  коли  французькі  мовознавці 
почали  приділяти  більше  уваги  вивченню 
особливостей народної  мови й систематизувати 
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свої  спостереження  у  правилах   граматики, 
лінгвістичні  погляди на природу артиклів та  їх 
функціональне  призначення  в  мові  почали 
набувати  сучасних  рис.  Найкращим 
підтвердженням  цьому  є  тлумачення  мовної 
сутності  артиклів  у  граматиці  Жака  Дюбуа  “In 
linguam gallicam isagoge”,  що  побачила  світ  у 
1531  р.  і  стала  відома  в  наукових  колах  як 
“Grammaire de Sylvius”.

Будучи  переконаним,  що  артиклі  служать 
для  відмінювання  іменників  й  що  саме  вони 
розрізняють відмінки, – “les cas diffèrent par les 
articles”  [7:  311],  –  автор  праці,  за  прикладом 
своїх попередників, зокрема Лефевра д’Етальпа, 
розписує детально, яка форма артикля відповідає 
тому чи іншому відмінкові.  Але на відміну від 
них,  він  звертає  увагу  на  певні  відмінності  у 
функціонуванні  артиклів  і  дає  їм  пояснення 
семантичного  порядку.  Так,  пояснюючи 
смислову відмінність між виразами  de maistre і 
du maistre,  Жак  Дюбуа  зауважує,  що  de у 
першому  виразі є  знаком  абсолютного  й 
загального  значення,  а  du –  знак  конкретного: 
“du maistre треба  розуміти  як  щось  окреме, 
мовби ти казав magistri hujus domus   < господаря 
цього дому >” [7: 313].

Більш  повно  і  чіткіше  виражена  думка 
вченого  про  детермінуючу  роль  артикля  при 
поясненні  смислової  відмінності  таких  двох 
рядів  прикладів:  à  home,  à  maistre,  à  père і  à 
l’home du lieu, au maistre de la maison, au père de 
Jan. На  думку  вченого,  у  першому  випадку 
йдеться  про  щось  неозначене  (indefinitum): 
“якусь  людину”,  “якогось  господаря”,  “якогось 
батька”.  У  другому  випадку,  завдяки  додаткам 
посесивного  або  релятивного  змісту 
безкінечність можливостей вибору звужується і 
предмет позначення сприймається вже “як щось 
конкретне і визначене” (definitum) [ibid]. 

Таким  чином,  висловлена  Жаком  Дюбуа 
думка,  що  значення  іменника  може  бути 
загальним або конкретним й що це залежить,  з 
одного  боку,  від  його  синтаксичних  зв’язків  у 
реченні,  а  з  іншого –  від форми артикля,  який 
його  супроводжує,  стала  у  французькій 
лінгвістиці  поворотним  пунктом  у  вивченні 
явища  Д/Н  іменника  та  детермінуючої  ролі 
артиклів. 

У  міру  того  як  французькі  мовознавці 
заглиблювалися  у  вивчення  рідної  мови  й, 
пізнаючи  її,  формулювали  власну  граматичну 
концепцію,  яка  у  багатьох  відношеннях 
принципово  відрізнялася  від  усталених 
класичних канонів античної  граматичної  теорії, 
їх  погляди  на  граматичну  роль  артикля 
поступово  змінювалися.  Уже  в  граматиці 

Л.Мегре “Tretté de la grammęre françoęse” (1550), 
першій  автентичній  граматиці,  написаній 
французькою мовою, попри усталену на той час 
думку,  що  артикль  є  засобом  вираження 
відмінків  іменника,  стверджується,  що  цей 
елемент  граматичної  системи  служить  для 
конкретизації  значення іменника.  Вчений писав 
із  цього  приводу:  “Треба  зазначити,  що  ці 
артиклі вказують інколи на звуження [предмета 
позначення],  що  зближує  його  з  окремим 
індивідом, як,  наприклад:  J’ai vu l’homme qui a 
couru deux cents pas d’un alliéné;  Pierre m’a fait 
un mauvais tour, vous connaissez l’homme” [9: 27].

Л.Мегре  поглиблює  висловлену  думку  в 
розділі,  де  він  аналізує  мовні  значення 
прийменників, до класу яких він відносить і всі 
злиті  форми  артикля.  На  його  переконання, 
відсутність артикля перед іменником надає йому 
узагальнюючого  значення,  а  його  наявність, 
відповідно,  індивідуалізує  значення  іменника. 
Тому,  коли  ми  кажемо  Il  est  en  cave, то  цей 
вислів  треба  розуміти  як  те,  що  “хтось 
знаходиться  в  якомусь  погребі,  у  погребі  
взагалі”. Але коли ми кажемо Il est en la cave, то 
це викликає у нас бажання дізнатися,  “в якому 
саме погребі він знаходиться” [9: 168]. 

Л.Мегре  звернув  увагу  на  ще  один  аспект 
мовленнєвої  взаємодії  артикля  й  іменника,  а 
саме:  що  в  такий  спосіб  можна  виразити 
частковість  і  цілісність  предмета  позначення. 
Див.,  наприклад:  “Du  et  de  бувають  інколи 
партитивними після  дієслова,  як  наприклад:  Je 
mange  du  mouton,  de  la  volaille; а  там,  де  ми 
хочемо позначити щось як ціле, то скажемо: J’ai  
mangé un  mouton,  ou  le  mouton, une  volaille. 
Інколи  артиклі  вказують  на  сукупність 
предметів, як-от:  J’ai mis du brochet,  de la carpe 
dedans cet étang” [9: 164]. 

Л.Мегре  не  був  до  кінця  переконаним  у 
правильності своїх поглядів. Це видно хоча б з 
того,  що,  з  одного  боку,  він  категорично 
заперечував  наявність  відмінків  у  французькій 
мові (“Au regard des Cases,  la langue française ne 
les connaît point,  parce que les noms français ne 
changent point leur fin” [9: 28]), а з іншого – це не 
завадило йому віднести злиті форми артиклів до 
категорії  прийменників,  які,  за  його словами,  є 
засобом вираження відмінкових закінчень: “Bien 
que les cas,  que les Latins appellent génétif,  datif, 
accusatif et ablatifs soient inconnus à  la langue 
française (...)  nous les forgeons tous par les 
prépositions de,  du,  des,  a,  aos,  par qu’aucuns 
appellent articles” [9: 71]. 

Припускаємо,  що  Л.Мегре  повторив  тут 
думку Ж.Пальcґрaва, який двома десятиріччями 
раніше  розглядав  злиті  форми  артиклів  як 
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показник відмінкових закінчень іменників [див.: 
10: 66].

Мегре  ще  не  говорить  про  категорію 
означеності/неозначеності  як  одну  із  мовних 
характеристик  (accident)  іменника,  яка  мала  б 
виражатися артиклями, але перший крок у цьому 
напряму вже зроблено. Щоправда, цей крок був 
таким  невпевненим,  що  залишився  майже 
непоміченим у  тогочасній  граматичній  науці.  І 
ще  декілька  поколінь  лінгвістів,  вихованих  у 
класичних  традиціях  латинської  граматики, 
продовжуватимуть  наполягати  на  думці,  що 
артиклі  й  прийменники  компенсують  у 
французькій  мові  відсутність  латинських 
відмінкових  закінчень  іменника.  Ціла  група 
мовознавців,  серед яких можна назвати Гарньє, 
П.Рамю, Р.Етьєна, Г.Етьєна, Ж.Ніко, праці яких 
побачили світ після виходу граматики Л.Мегре, 
спромоглися  тільки  повторити  окремі  його 
думки  стосовно  мовної  ролі  артиклів,  але  в 
цілому  не  зуміли  позбутися  впливу  латинської 
граматичної  системи,  що  сформувала  їх  як 
учених. Ось, наприклад, як тлумачив мовну роль 
артикля  Р.Етьєн,  граматика  якого  була  видана 
через  більше ніж  десять  років  після  граматики 
Л.Мегре: “Артиклями є малі односкладові слова, 
якими послуговуються щоб передавати значення 
латинських відмінків...”  [8:  18].  Хоча,  з  іншого 
боку,  він  же  стверджував,  що  “ми  маємо  лиш 
один відмінок, або закінчення в однині, замість 
(усіх) шести латинських відмінків” [8: 17].

Така невизначеність в інтерпретації мовного 
призначення артикля пануватиме у французькій 
граматиці впродовж усього XVII ст.,  а окремі її 
відголоски звучатимуть ще й у XIX ст., допоки не 
усталиться думка, яку Пальсґграв висловив ще у 
1530 р., що “у французькій мові немає відмінків” 
[10: 445]. Однак і  після цього невизначеність у 
тлумаченні  мовної  ролі  артиклів  не  зникла  у 
французькій  граматиці,  про  що  найкраще 
свідчать  різні  теорії  артикля,  тому  вивчення 

цього класу продовжує залишатися актуальним.
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SUMMARY

The core issue of article is development of the theory of noun determination / indetermination in speech 
acts in the French linguistics. It highlights some conceptual peculiarities of this phenomenon grammatical  
interpretation in the works of the Medieval and the early Renaissance scientists. The author also analyzes  
the theoretical views of the antique scientists, Modists and the first French grammarians J Dubua and L.  
Megre, whose fundamental works formed the antique theory of the grammatical category of article.

Key-words: article, category, pronoun, determination / indetermination. 
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МІСЦЕ ДЕТЕРМІНАТИВА В СИСТЕМІ СЛУЖБОВИХ КЛАСІВ СЛІВ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Розглядається  проблема  детермінативів  у  
системі службових класів слів французької мови 
та  їхнє  вирізнення  від  прикметників  та  
займенників.  Детермінативи  виокремлюються 
за функціональною ознакою, загальною функцією 
детермінативів є функція показника іменника.

Ключові  слова: детермінатив,  клас 
службових  слів,  прикметник,  займенник,  
артикль, показник іменника.

Проблема  класифікації  слів  мови  з 
урахуванням  їхнього  значення  як  величин 
семантичної  системи  належить  до  давніх  і 
центральних проблем лінгвістичної науки. Однак 
і  досі  вчені  сперечаються  щодо  принципів 
їхнього  виокремлення  і  в  зв’язку  з  цим  щодо 
складу частин мови (ЧМ).  Є й  інші  дискусійні 
питання, дотичні до цієї проблеми.

Різні  лінгвістичні  напрями  структуралізму 
розвивали ідеї  про класифікацію слів датського 
лінгвіста О.Єсперсена. Цей учений запропонував 
подвійну класифікацію слів: за частинами мови і 
за синтаксичними класами. Синтаксичних класів 
виділяють три: первинний, вторинний і третинний. 
Підмет  і  додаток  –  це  елементи  первинного 
класу,  присудок  і  означення  –  це  елементи 
вторинного  класу,  а  обставини  становлять 
елементи третинного класу [3: 64-68].

Навіть  в  індоєвропейських  мовах,  де 
традиційний поділ слів за ЧМ має давню історію, 
є чимало випадків, коли слова дуже важко вкладаються 
у рамки виокремленого класу,  або коли мусять 
водночас належати до двох різних класів.

Скажімо, дієприкметник, що вважається дієслівною 
формою,  наділений  певними  граматичними 
значеннями дієслова: виражає час і стан, але за 
своїм  загальним  значенням  має  належати  до 
прикметників.  Взагалі  різні  типи  конверсії 
переміщують  слова  з  одного  класу  до  іншого 
(пор., наприклад, процеси субстантивації, ад’єктивації, 
прономіналізації, адвербіалізації та ін.)

Метою  розвідки  є  з’ясування  проблеми 
детермінативів у системі службових класів слів 
французької  мови  та  їхня  детермінація  з 
прикметниками та  займенниками.  Значну увагу 
при  цьому  зосередимо  на  принципах 
виокремлення детермінативів за функціональною 
ознакою і функцією показника іменника. 

Неозначені  прикметники  та  займенники  у 
французький мові становлять велику різнорідну 
масу  слів,  кожне  із  яких  вимагає  спеціального 
вивчення [2: 175; 17: 373-411]. У зв’язку з проблемою 

детермінативів  можна  лише  сказати,  що  і  тут 
застосовані критерій сумісності або несумісності 
з артиклем при одному й тому ж іменнику. Там, де 
вживання  неозначеного  прикметника  виключає 
можливість  вживання  артикля,  можна  ставити 
питання про віднесення до детермінативів.

Питання про детермінативи  як про особливу 
групу  зовсім  не  випадково  було  поставлене  у 
теоретичній граматиці власне французької мови. 
[див. 2: 96-102; 4: 99; 21: 355-366; 17: 340, 399; 
13:  63-89].  Це  пов’язано  з  дуже  важливим, 
характерним  для  французької  мови  явищем  – 
існуванням двох рядів форм для вираження двох 
різних функцій: 1) функції визначника іменника 
(déterminatif)  і  2) функції  замінника   іменника 
(représentant).  Так,  у  французькій  мові  існують, 
як  відомо,  два  ряди  форм  вказівного  значення 
(вказівні  детермінативи  ce,  cette,  ces і  вказівні 
займенники celui, celle, ceux, celles, celui-ci, celui-
là та ін.) і два ряди форм присвійного значення 
(присвійні  детермінативи  mon,  ton,  son,  ma,  ta,  
sa,  mes,  tes,  ses та ін. і присвійні займенники  le 
mien,  le tien,  le sien та  ін.).  Наприклад,  у 
реченнях:  De  tous  ces  livres  celui-ci  est  le  plus  
intéressant. Voicі mes deux fils, celui-ci est l’aîné.  
Voici  tes  cahiers  et  où  sont  les  miens? – 
займенники celui-ci  і (les) miens не можуть бути 
замінені словами ce або mes,  їм відповідають 
сполучення ce  livre,  ce  fils,  mes  cahiers, тобто 
детермінативи можуть лише супроводжувати 
іменник [див. 7].

Довгий час автори робіт з теоретичної 
граматики французької мови або враховували 
функціональні особливості детермінативів і 
розглядали їх як підклас частини мови 
“прикметник” (adjectifs déterminatifs) [13: 63-89], 
або звертали увагу на семантичний бік і 
розглядали детермінативи серед займенників [21: 
147-166]. Так, наприклад, М.Гревіс [17: 340, 399] і 
Л.Теньєр [23: 71] вважають вказівні та присвійні 
детермінативи особливим підкласом 
прикметників, тоді як Ж.  Ле Бідуа і Р.  Ле Бідуа 
[19: 95-108],  К.Сандфельд [22: 178, 240]  подають 
детермінативи у розділі,  присвяченому 
займенникам. Варто  зауважити,  що  видання 
граматики  М.Гревіса  “Le Bon usage”  1986  р., 
перероблене A.Goosse, не виокремлює артикль, а 
зараховує його до детермінативів [25: 46].   

Слід підкреслити,  однак,  що детермінативи 
мають серйозні відмінності як від прикметників, 
так і від займенників.
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Від прикметників вони відрізняються такими 
семантичними і формально-синтаксичними властивостями:

1. Власне  прикметники  виражають 
властивості  предметів,  детермінативи  ж  не 
виражають властивості предметів.  Відмінності у 
цьому  відношенні  між  такими  словами,  як 
наприклад  bon,  vert,  actif, з  одного  боку,  і  ce,  
cette, ton, votre – з іншого – очевидні.

2.Прикметники  можуть  слугувати  не  тільки 
означенням  до іменника,  але  виступають  також у 
ролі  іменної  частини  присудка.  Детермінативи  не 
можуть  виконувати  функції  іменної  частини 
присудка.

3. Прикметники здатні мати залежні слова – 
прислівники або прийменникові групи. Наприклад, 
у реченні Elle est très active прислівник très визначає 
прикметник  active, а  у  сполученні  un homme 
capable de tout від прикметника capable залежить 
прийменникова  група  de tout.  Детермінативи, 
отже, не можуть мати залежних слів.

4. У  складі  іменної  групи  позиції 
детермінативів і прикметників зовсім різні. Пор., 
наприклад, les beaux tableaux, ces beaux tableaux,  
vos  beaux  tableaux. Присвійні  і  вказівні 
детермінативи  стоять  перед  прикметниками, 
займаючи ту ж позицію, що й артикль.

Усе  це  вказує  на  те,  що  розглядати 
детермінативи  у  межах  прикметника 
неправомірно.

Дуже принципово вирізняються детермінативи 
також і від займенників. Займенник виступає або 
у  функції  замінника  іменника  –  représentants 
(наприклад:  Si ce  costume ne vous plaît pas,  
prenez celui- là),  або в ролі аналогів іменника – 
nominaux (наприклад:  chacun veut lui parler). 
Детермінативи не  можуть  мати таких  уживань, 
вони завжди лише супроводжують іменник.

Є інші чинники, які вирізняють детермінативи 
від  прикметників  та  займенників.  Вказівні  і 
присвійні  займенники  несуть  на  собі  наголос, 
тоді як детермінативи наголосу ніколи не мають, 
прикметники  у  препозиції  ненаголошені,  але, 
будучи  у  позиції  після   іменника,  вони стають 
наголошеними.  Детермінативи  завжди 
препозитивні і завжди ненаголошені.

Розгляд фактів мови з функціонального погляду 
дозволив  деяким  авторам  робіт  із  теоретичної 
граматики  французької  мови  зауважити 
близькість детермінативів до артикля [5].

Так, Ж.Дамурет і Ж.Пішон [10: 485, 558] називають 
вказівні  детермінативи  артиклем,  що  вводить 
іменник (article présentatoir),  а присвійні детермінативи 
– присвійним артиклем (article possessif).

Дещо  інакше  підходить  до  розглядуваного 
питання Ж.Гугенем [15: 63], який об’єднує один 
великий  клас  службових  слів  –  у  клас 

детермінативів  (les déterminatifs)  –  артикль,  усі 
займенникові прикметники і кількісні числівники.

Слід  зазначити,  що  групи  слів,  зараховані 
Ж.Гугенемом до класу детермінативів, далеко не 
однорідні  за  своїми  формально-синтаксичними 
властивостями. На це звертає увагу “Grammaire 
Larousse”, автори якої, виокремлюючи у вступній 
частині групу “службових слів” – детермінативів – 
із  міркувань  “зручності”  (“pour des raisons de 
commodité”) і за традицією (“pour ne pas heurter 
la tradition grammaticale”)  [16:  210],  як  і 
Ж.Гугенем, зараховують до класу детермінативів 
артикль,  усі  займенникові  прикметники  і 
кількісні  числівники,  але  приділяють  більше 
уваги співвідношенню всіх цих слів з артиклем і 
поділяють детермінативи на дві групи. До однієї 
групи вони включають артикль, а також вказівні 
і  присвійні  прикметники,  що  виступають  у 
функції  артикля.  Детермінативи  цієї  групи  не 
комбінуються  між  собою.  До  другої  групи 
детермінативів  автори  граматики  зараховують 
числівники,  які,  на  їхню  думку,  можуть 
виступати  у  функції  артикля  (у  сполученнях 
типу  deux livres)  та  привносити  додаткову 
детермінацію  (détermination  complémentaire), 
коли  основна  детермінація  здійснюється  за 
допомогою  одного  з  детермінативів  першої 
групи.  Зарахування  числівника  до  класу 
детермінативів  викликає  низку  заперечень,  про 
які  буде  сказано  нижче.  Характеристика 
детермінативів  викладена  авторами  “Grammaire 
Larousse” у розділі, “La détermination” [16: 209], 
яка  включає,  крім  детермінативів  також  усі 
займенники. Автори вбачають основу для такого 
об’єднання в тому, що детермінативи виражають 
детермінацію  іменника  експліцитно,  займенник 
виражає  детермінацію  імпліцитно,  будучи 
замінником детермінативного іменника.  Автори 
граматики  Ларус  розуміють  детермінацію  як 
актуалізацію  поняття,  що  потенційно  існує  в 
своєму  повному  обсязі.  Таке  розуміння  має 
визначену традицію у французькій лінгвістиці і 
пов’язане зокрема з відомими роботами Г.Гійома 
[18: 21-22] і Ш.Баллі [8: 119-126].

У цьому випадку подібний підхід спонукає 
авторів  Граматики  Ларус  до  досить  значного 
розширення кола слів, що беруть участь у детермінації. 

Видається більш правильним підійти до питання 
про детермінативи з суто формальної, послідовно 
функціональної  точки зору.  Важливим критерієм 
тут  є  критерій  сумісності  або  несумісності  з 
артиклем при одному й тому ж іменнику.

Так,  вказівні  й  присвійні  детермінативи  у 
французькій  мові  виключають  можливість 
вживання  артикля  при  тому  ж  іменнику. 
Несумісні  вони й один з одним. Числівники ж, 
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навпаки, цілком сумісні з артиклем, а також – з 
вказівними  і  присвійними  детермінативами. 
Наприклад,  у  французькій  мові  неможливі  такі 
сполучення, як les ces amis, les mes amis, ces mes 
amis,  але  цілком  можливі  сполучення  типу  les 
trois amis,  ces trois amis,  mes trois amis.  Це 
свідчить  про  те,  що  функція,  яку  виконують 
прислівники,  не  збігається  з  функцією,  яку 
виконує  артикль  і  вказівні  та  присвійні 
детермінативи.

Як зазначає В.Г.Гак, проблема детермінативів 
як  ЧМ  включає  два  питання:  1)  правомірність 
відділення детермінативів від прикметників або 
від займенників; 2) правомірність об’єднання їх в 
одній ЧМ з артиклем [2: 96-97].

Пропонуються  вирішення,  що  торкаються 
статусу  детермінативів  у  системі  ЧМ:  1) 
детермінативи  зараховують  до  складу 
прикметників.  Такого  погляду  дотримується 
традиційна граматика [16: 210], відносячи їх до 
групи  adjectifs pronominaux або  déterminatifs. 
Артикль  при  цьому  утворює  окрему  ЧМ;  2) 
детермінативи  зараховуються  до  складу 
займенників  [20:  195-196].  Артикль  –  окрема 
ЧМ; 3) детермінативи складають окрему ЧМ, але 
не об’єднуються з артиклем, який також складає 

окрему  ЧМ  [1:  164-171];  4)  детермінативи 
об’єднуються  в  одну  ЧМ  разом  з  артиклем. 
Такий погляд переважає у сучасній французькій 
лінгвістиці [24: 43, 83]; 5) артиклі, детермінативи 
(крім неозначених) і займенники об’єднуються в 
одну  надкатегорію  субститутів  –  займенників 
[11: 91-179, 6: 96; 12: 146-149].

Отже,  у  розмаїтті  поглядів  відбивається 
подвійна природа детермінативів, які семантично 
подібні  до  займенників,  а  функціонально,  як 
визначники  іменників,  зближуються  з 
прикметниками [14; 13; 17; 21].

Вважаємо,  що  більш  послідовно  було  б 
зарахувати  до  детермінативів  тільки  ті  з 
досліджуваних слів, які несумісні з артиклем при 
одному й тому ж іменнику.  При такому підході 
детермінативами  у  французькій  мові  можна 
вважати  тільки  артикль,  вказівні  та  присвійні 
визначники іменника,  а також ті  з  неозначених 
займенникових  прикметників,  які  несумісні  з 
артиклем  (наприклад,  такі  слова,  як  chaque, 
quelque).

Додамо,  що  категорія  детермінатива  не  є 
монополією  французької  мови,  вона  існує  в 
різних мовах. 

Табл. 1
Співвідношення між детермінативами у французькій мові

Функція визначника 
іменника

Сумісність з 
артиклем

Функція замінника 
іменника

ce, cet, cette, ces + - -
celui, celle, ceux celles;
celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-cі;
celui-là, celle-là, ceux-là, celles-là

- - +

mon, ton, son etc. + - -
le mien, le tien, le sien etc. - + +

chaque, quelque + - -
chacun, quelqu’un - - +
aucun + - +
autre - + +

У таблиці 1 бачимо, що у французькій мові 
розмежуванню  функції  відповідає  повне 
розмежування  форм  вказівних  і  присвійних 
детермінативів  і  займенників.  У  неозначених 
прикметниках і займенниках його розмежування 
пройшло лише частково.

Отже,  проблему  детермінативів  та  їхнього 
місця  в  системі  службових  класів  слів  можемо 
звести  до  таких  п’яти  шляхів,  які  ведуть  до  її 
вирішення: 

1.  Детермінативи, що історично виокремилися 
з  займенників  і  довгий  час  розглядалися  у 
теоретичних граматиках французької мови або ж 
як  підклас  займенників,  або  як  підклас 

прикметників,  зазнали  серйозних  змін  у  ході 
свого  розвитку.  Ці  зміни,  які  торкнулися  як 
форми, так і функцій досліджуваних слів, призвели 
до суттєвих відмінностей детермінативів віт тих 
ЧМ, до яких їх тривалий час зараховували.  Від 
прикметників  вони  відрізняються  не  тільки  за 
своєю семантикою (детермінативи не виражають 
властивості  предметів),  але  й  за  формально-
синтаксичними властивостями: а) детермінативи 
не здатні мати залежні слова; б) в іменній групі 
детермінативи  передують  прикметникові, 
виконуючи не функцію означення до іменника, а 
функцію визначника  іменника.

Від займенників детермінативи відрізняються 
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тим, що не можуть виконувати характерної для 
займенників  функції  замінника  іменника. 
Детермінативи  завжди  вживаються при 
іменнику.  І від прикметників, і від займенників 
відповідних  груп  детермінативи  вирізняються 
своєю ненаголошеністю.

2.  Функціональні  відмінності  знаходять  у 
французькій  мові  строгу  відповідність  у 
розмежуванні форм детермінативів і займенників.

3.  Зазначені  властивості  розглянутих  слів 
дають  основу  вважати,  що  у  французькій  мові 
вказівні  та  присвійні  детермінативи  утворюють 
разом із артиклем особливу групу слів, що мають 
свої особливі форми і свою специфічну граматичну 
функцію – бути показниками іменника як ЧМ.

4. Числівники не можуть бути зараховані до 
детермінативів.

5.  Розглянута  група  слів  –  детермінативи  – 
виокремлюються  за  функціональною  ознакою. 
Загальною  для  всіх  детермінативів  функцією  є 
функція  показника іменника.  Чи є ця  група  слів 
ЧМ, чи тільки функціональним класом? Вирішення 
цієї  проблеми  залежить  від  того,  які  ознаки 
вважати визначальними для  ЧМ.  Якщо вважати, 
що головним є  семантичний критерій,  то можна 
було  б  розглядати,  наприклад,  вказівні 
детермінативи як підклас відповідних займенників. 
Якщо ж вважати визначальним критерієм функцію, 
виконувану  словами  цієї  групи  у  відношенні  до 
інших  слів,  тоді  можна  вважати,  що  ми  маємо 
справу з особливою службовою ЧМ. На користь 
останнього рішення говорить те, що в умовах, де 
переважають  риси  аналітизму,  функціональні 
критерії набувають першорядного значення.
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The article considers the problem of determinatives in the system of  word functional  classes in the  
French language and their differentiation from adjectives and pronouns.  Determinatives are distinguished  
by functional characteristics. General function of determinatives is the function of the noun indicator.

Key-words: determinative, word functional class, adjective, pronoun, article, noun indicator.
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СИНТАКТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
МОВНИХ ОДИНИЦЬ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

(на матеріалі відносних займенників)

Досліджуються  синтактико-прагматичні  
засоби  сучасної  французької  мови  на  основі  
відносних  займенників  із  метою  відображення 
безпосереднього  зв’язку  між  мовцем  і  
реципієнтом у комунікативному акті. 

Ключові  слова: суб’єктивне  членування,  
прагматичний  фактор,  інтенція,  стратегія,  
відносні займенники. 

Визначальною  рисою  сучасного 
мовознавства  є  дослідження  антропоцентричної 
сутності  мови.  Значна  увага  лінгвістів 
зосереджується  на  суб’єктах  спілкування,  на 
аналізі  особливостей  їх  вербальної  діяльності, 
яка  підпорядковується  невербальним чинникам. 
У своїх дослідженнях вони виходять з того, що в 
основі процесу мовлення лежить комунікативне 
завдання,  яке  визначається  цілим  рядом 
прагматичних  чинників:  ставленням  самого 
мовця  до  того,  що повідомляється,  обізнаністю 
реципієнта  про  предмет  мовлення,  рівнем 
новизни  повідомлюваної  інформації, 
необхідністю  виокремлення  основної  його 
частини – реми тощо. Серед зазначених чинників 
основна роль належить все ж таки мовцю, який 
виступає організуючим принципом висловлення, 
визначаючи  відбір  деталей,  послідовність 
викладу  та  монтаж  фрагментів,  тобто  тією 
“вищою інстанцією”,  фокусом,  куди  “сходяться 
всі структурні властивості словесно-художнього 
цілого” [4: 211]. Саме такий підхід до вивчення 
мови й зумовлює актуальність запропонованого 
для розгляду питання.   

У  комунікативній  ситуації  формальним 
показником  прагматичного  компонента  змісту 
висловлення  виступає  організація  граматичного 
оформлення  його  структурних  елементів 
відповідно  до  їх  комунікативної  значущості  з 
точки  зору  мовця.  Ще  чеський  лінгвіст 
В.Матезіус,  обґрунтовуючи  теорію  актуального 
членування  висловлення,  пов’язував  його, 
насамперед,  із  “суб’єктивним  синтаксисом”, 
який  “відповідає  не  логічному  ходу  думки  від 
відомого до невідомого, а передусім відображає 
рух суб’єктивної думки” [9: 239]. 

Аналогічні  думки  висловлюються  і  в 
сучасному  мовознавстві.  Так,  за  словами 
О.С.Кубрякової,  тектоніка  висловлювання,  що 
твориться,  є  “наслідком  того,  як  побачив 
позамовну  ситуацію  мовець  і  як  він  її  членує, 
оскільки  вибираючи  ту  чи  іншу  синтаксичну 

схему представлення повідомлення,  мовець тим 
самим  демонструє,  що  він  уже  зробив  певний 
змістовий крок у членуванні описуваної ситуації, 
у  встановленні  свого  ставлення  до  того,  що 
відбувається і до її учасників” [8: 103].

У  сучасних  дослідженнях  прагматичного 
аспекту  мови  речення  як  мінімальний  акт 
вираження інтенцій мовця розглядається в двох 
аспектах: 1) речення і мовець із його уявленнями 
про  світ,  когнітивними  та  комунікативними 
намірами;  2)  речення  і  реципієнт  із  його 
знаннями про світ та когнітивними очікуваннями 
[14].  Наявність  у  комунікативному  акті  двох 
складових –  мовця  і  реципієнта  –  зумовлює,  в 
свою  чергу,  використання  різних  синтактико-
прагматичних засобів. 

Мета цього  дослідження  –  виявити  й 
проаналізувати  синтаксичні  явища,  які 
відображають  взаємозв’язок  цих  двох 
компонентів  висловлювання.  Предметом 
виступають  відносні  займенники  французької 
мови, які відіграють особливу роль в організації 
комунікативного акту. За допомогою цих мовних 
одиниць  мовець  може  побудувати  своє 
висловлення,  використовуючи  такі  прагматичні 
прийоми,  як  суб’єктивне  розташування  й 
суб’єктивна сегментація компонентів висловлення, 
різні  синтаксичні  звороти  та  еліптичні 
конструкції,  а  також  порушення  граматичних 
норм синтагматичної комбінаторики.

Суб’єктивний  порядок  слів.  Завдяки 
суб’єктивному  розташуванню  або  “дислокації” 
(Ш.Баллі)  складників  комунікативної  структури 
мовець відтворює “своєрідний діалог між Я і не-
Я, який розгортається під час вираження думки” 
[2:  363].  Відхилення  від  прямого  порядку слів, 
який відображає об’єктивно існуючі відношення 
між  предметами,  зумовлений  в  акті  мовлення 
присутністю мовця та його співрозмовника з їх 
експресивно-оцінним  ставленням  до  змісту 
повідомлення.  Як  зазначав  Е.Б.Кондильяк,  “як 
тільки в  об’єктивний зв’язок  речей втручається 
особа мовця з його почуттями й переживаннями, 
порядок  слів  речення  змінюється  і  перестає 
відповідати  порядку  розташування  членів 
логічного судження” [7: 271-272]. 

Так, відносні займенники  “que” та  “lequel”, 
вводячи  підрядне  означальне  речення, 
допускають  інвертований  порядок  головних 
членів  речення,  що  відіграє  роль  суто 
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смислового  виділення.  С.Д.Кацнельсон, 
досліджуючи  речення  з  кінцевою  позицією 
підмета,  розглядає  це  явище  як  сигнал  про 
новий, ще невідомий предмет, у результаті чого 
реалізується  функція  представлення  нового  [6: 
120]. Наприклад:

Alain courut  au bureau d’Anna et  sut  qu’elle  
était partie en Normandie photographier la chapelle  
que venait d’y acheter un grand peintre [7: 78].

On glissait dans une fente un carton sur lequel  
était inscrite une question [2: 13].

Трансформуючи  прямий  порядок  слів  у 
реченні,  відносний займенник  “que”  допомагає 
акцентувати увагу  адресата мовлення на ознаці 
чи  властивості  предмета  мовлення,  хоча  й 
порушує усталені граматичні норми французької 
мови. Наприклад:

Ginette qu’elle s’appelle…  C’est une gentille 
petite fille…[3: 206].

Натомість, у конструкціях типу “que je dis”, 
що  вводять  пряму  мову,  за  допомогою  мовної 
одиниці  “que” можна зберегти прямий порядок 
слів, що загалом вважається в таких конструкціях 
ненормативним [10: 29; 19: 669]. Такі конструкції 
реалізують  функцію  логічно-емоційного 
посилення щойно висловленої думки. Наприклад:

Elle me proposa certain soir, le livret d’un père 
de  famille  de  six  enfants,  qu’était  mort  qu’elle 
disait… [3: 85].

Суб’єктивна сегментація.  Ще одним 
прийомом суб’єктивного членування думки є 
модальна сегментація висловлення,  або,  інакше 
кажучи,  наявність вставних слів чи синтагм. 
Модальні сегменти,  порушуючи лінеарність 
мовлення,  характеризуються своєрідною 
зупинкою часу й розглядаються як “різновид 
кінематографічного стоп-кадру”  [12:  313]. 
Завдяки їм  увага  адресата  мовлення  фіксується 
саме  на тому предметі  або  його ознаці,  які,  на 
думку  мовця,  видаються  найважливішими  в 
момент мовлення. 

На  погляд  Ш.Баллі,  модально  релевантним 
сегментом висловлення може вважатися будь-яке 
підрядне доповнююче речення, оскільки в ньому 
“суб’єкт-мовець  і  його  ставлення  (оцінка, 
судження, думка), а також поняття про предмет 
мовлення  та  його  властивості  виражені 
окремими  лексемами,  а  зв’язок  між  ними 
представлений як обов’язковий” [1: 123]. 

Аналіз  фактичного  матеріалу  сучасної 
французької  мови  доводить  абсолютну 
правильність  цієї  думки.  Особливо  чітко  це 
виявляється в реченнях зі слабким синтаксичним 
зв’язком,  в  яких  відносні  займенники вносять 
лише додаткову, суто суб’єктивну інформацію з 
точки  зору  мовця.  Але  крім  того,  що  вони 

детермінують  предмет  мовлення,  вони 
виражають  ще  й  кваліфікуючу  та  експресивно-
оцінну інформацію. Наприклад:

Mon  père,  qui  souffrait  de  se  trouver  à  
cinquante ans devant un avenir incertain, souhaitait  
avant tout pour moi la sécurité [2: 224].

A la fin de ma troisième – qu’on appelait classe  
de  sixième-première –  j’assistais  à  l’examen  quі 
récompensait un “diplôme Adeline Désir” [2: 142].

Враховуючи  цю  особливість  відносних 
займенників,  російський  мовознавець 
С.Дложевський зазначав, що “не претендуючи на 
внесення  будь-якої  нової  інформації  у  зміст 
антецедента, відносні займенники лише надають 
йому важливості  й привертають увагу слухача” 
[5:  16].  А  відокремлення  вставного  сегмента 
розділовими  знаками  (кома,  тире)  вказує,  на 
нашу  думку,  на  те,  що  кожний  фрагмент 
висловлення  має  своє  окреме  смислове 
навантаження, що й надає йому комунікативної 
ваги. Таким чином, у фокус оцінки потрапляють 
несуттєві  для  природи  предмета  мовлення 
подробиці, що зменшує значущість об’єктивних 
ознак,  суттєвих  для  співвіднесення  об’єкта  з 
певним класом (денотатом), і технічно підвищує 
експресивний ефект суб’єктивної оцінки.

Аналіз дискурсу сучасної французької  мови 
показав  нам,  що  функція  логічного  посилення 
предмета мовлення реалізується також у стислих 
за  змістом  і  формою  підрядних  пояснюючих 
реченнях. Наприклад:

Denise regardait la jeune fille roussе, qui  était  
sa voisine, et se demandait pourquoi Dieu avait mis  
cette jolie fille à la peau blanche sur une boule  [5: 
90].

Qu’est-ce qui m’avait valu cet honneur? Plutôt,  
je pense, la réputation que j’avais [6: 48].

Висвітлені в цих реченнях предмети 
мовлення –  “voisine”,  “la réputation” – завдяки 
відносним займенникам “qui” та “que” 
набувають більшого логічного наголосу,  ніж 
вони були б оформлені іменниковими групами з 
прикметниками:  “sa  jeune  voisine roussе”,  “ma 
réputation”.  У  такий  спосіб  виокремлюються 
важливі з точки зору мовця властивості, ознаки, 
відношення.

З подібною прагматичною перспективою,  а 
саме  задля  додаткового  виділення  й  логічного 
посилення ознак предмета мовлення, вживається 
відносний  займенник “que” в  комбінації  з 
дієсловом “être”, де він виявляє прикметниковий 
характер. Наприклад:

Mon  père  me  traitait  comme  une  personne  
achevée; ma mère prenait soin d’un petit enfant que 
j’étais [2: 53].

Конструкції з відносним займенником “que” 
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в комбінації із сюбжонктивом,  як наприклад: 
“que je sache”, “que je pense” та ін., допомагають 
мовцю також виразити логічне посилення та 
наголосити на попередньому висловленні:  

En Amérique  tu  allais  pas  assez  vite,  que  je  
sache [3: 378].

Наділені “значенням обмеженої вірогідності 
інформації”  [3:  142;19:  669],  ці конструкції 
знижують певною мірою категоричність 
висловлення,  залишаючи за слухачем право 
визначити достовірність поданої інформації.

Особливим видом суб’єктивної сегментації 
висловлення є розчленовані складнопідрядні 
речення,  в яких відносні займенники 
допомагають сформувати підрядну частину в 
окреме речення:

Femmes des rues au printemps, bien sûr. Qui se  
hâtent  vers  les  piscines  avec  des  petits  sacs  à  
l’épaule, en été, sur l’asphalte fondant, c’est exact  
[6: 31].

Представляючи ознаку предмета мовлення за 
допомогою  підрядного  речення,  мовець 
відокремлює його від антецедента, чим акцентує 
увагу  реципієнта  як  на  самому  предметі 
мовлення, так і на його ознаці.

Катафоричні  структури.  До  прийомів 
суб’єктивного  членування  речення  належать 
також  катафоричні  структури,  які,  за  словами 
Л.Ф.Носенко,  засновані  “на  включенні  в 
мовлення  якогось  семантично  незавершеного 
сигналу й змушують слухача очікувати фрагмент 
тексту,  який  семантично  завершує  цей  сигнал” 
[11:  13].  Ці  структури  випереджають  пряму 
номінацію  предмета  мовлення  і  привертають  у 
такий  спосіб  увагу  адресата  до  інформації, 
експліцитно  вираженої  в  наступних  частинах 
висловлення.  Вибір  порядку  розташування 
елементів  висловлення,  який  детермінується 
пресуппозиціями комунікантів,  переплітається з 
вибором  елементів,  які  відображають  ступінь 
важливості з точки зору мовця. Подана в такий 
спосіб інформація витлумачується за принципом 
“більш  важливого”,  що  займає  пріоритетну 
позицію серед інших елементів мовлення.

М.Гревіс  зазначав,  наприклад,  що  “в  кінці 
висловлення  розташовуються  найважливіші 
слова; і саме вони отримують основний акцент” 
[19: 130]. На думку Е.Б.Кондильяка, в реченнях 
такого типу мовець “розгортає ідею цілісної або 
глобальної  думки”,  що  міститься  в  другій 
частині  висловлення [7:  231].  Пізніше ця точка 
зору  була  підтримана  С.Дложевським,  який 
стверджував,  що  “випередження  підрядного 
відносного  речення  надає  мовленню  враження 
невблаганності,  переконливості  й  значущості 
ідеї”  [5:  15].  Сучасна  українська  дослідниця 

І.В.Смущинська,  з  думкою  якої  ми  цілком 
погоджуємося,  розглядає  подібні  катафоричні 
структури як “спеціальні композиційні прийоми 
ефективного  перерозподілу  інформації,  що 
спираються на опозицію фабула/сюжет, а також 
на модальність знаного/незнаного, коли спочатку 
від слухача приховується певна інформація, яка 
потім зненацька, з ефектом, йому подається” [13: 
354]. Наприклад:

Ce qu’il pouvait être dans le monde bourgeois –  
un avocat distingué, un père de famille, un citoyen 
honorable – il y accordait peu de prix [2: 46].

Відносні  займенники  виступають у  таких 
структурах  як  вказівка  на  майбутній  розвиток 
теми й акцентують увагу реципієнта на новому, 
невідомому факті. 

Синтаксичні  звороти.  Одним  із  засобів 
суб’єктивного  членування  є  функціонування 
сталих  синтаксичних  зворотів,  прагматична 
функція яких полягає у посиленні повідомлюваної 
інформації  та  наголошенні  на  тому  предметі 
мовлення  або  його  ознаці,  які  є  важливими  з 
точки  зору  мовця  в  певній  комунікативній 
ситуації.  Так,  речення  з  емфатичною 
комбінацією “et…qui” не лише виражають емоції 
мовця, але й здійснюють двостороннє виділення 
інформації, що виражається присудком, а також 
одним із членів висловлення:

Elle est peut-être vraiment malade! Et  sa porte 
qui est fermée [8: 64].

Актуалізація ознаки предмета мовлення, яка 
передається  комбінацією  “et…qui” “в 
найвищому  ступені  її  вираження”,  має 
своєрідний  семантичний  характер:  завдяки 
синтезу сурядності, що передається сполучником 
“et”,  і  підрядності,  що  передається  відносним 
займенником  “qui”,  відбувається  логіко-
семантичне  виділення  підрядного  речення,  яке 
опиняється в невластивих йому синтагматичних 
умовах  [21:  206].  А  відносний  займенник, 
констатуючи  певний  факт,  виконує  лише 
детермінуючу функцію.

Одним із  досить  сильних засобів  логічного 
виділення  повідомлюваної  інформації  є 
презентативні  конструкції,  до  складу  яких 
входять елементи “c’est”, “qui” (“ce qui’), “que” 
(“ce que”).  Завдяки цим зворотам мовець може 
реалізувати  функції  логічного  наголошення  та 
ідентифікації  будь-якого  члена  речення  (крім 
присудка  й  означення),  який  розміщується  на 
початку висловлення або в кінці:

Tu peux t’en aller, ce n’est pas moi qui te ferai  
revenir [1: 178].

…les  choses  qui  existaient  pour  moi  avec  le  
plus d’évidence, c’étaient celles que je possédais… 
[2: 64]
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Введення  в  речення  видільних  зворотів 
дозволяє  мовцю  чітко  показати  членування 
поданої  інформації  за  ступенем важливості,  що 
необхідно  для  адекватного  розуміння  смислу 
висловленого з боку реципієнта. 

Відносний  займенник  “que” у  сталому 
виразі  “ne…que” реалізує  не  лише  функцію 
ідентифікації  предмета  мовлення,  як  це  вважає 
М.Гревіс [19:  845], а  й  створює  певний 
перлокутивний  ефект,  вказуючи  на  предмет 
мовлення  і  посилюючи  його  інформаційну 
важливість. Наприклад:

Je soupçonnai  ce jour-là que la littérature ne  
soutient avec la vérité que d’incertains rapports [2: 
15].

З наведеного прикладу бачимо,  що серед 
усього потенційного багатства “стосунків” 
(“rapports”)  мовець вибирає лише ті,  які 
“література змальовує правдиво”.

Еліптичні конструкції.  У сучасних 
комунікативних теоріях висловлюється думка, 
що,  аналізуючи будь-який мовний знак,  слід 
виходити з його когнітивного і комунікативного 
аспектів.  Це зумовлено тим, що, з одного боку, 
мовний  знак  як  одиниця  узагальнення  має 
великий інформативний потенціал. З іншого – як 
одиниця  спілкування  він  реалізує  у  процесі 
мовлення лише частину пов’язаного з ним обсягу 
інформації.  У  цьому  випадку  спрацьовує 
принцип  “комунікативної  достатності”,  дія 
якого, за словами Р.Шенка, полягає в тому,  що 
мовці, намагаючись бути стислими, зазвичай не 
пояснюють усіх подробиць тієї думки, яку вони 
збираються  повідомити  іншим,  і  надають 
передбачувану  або  несуттєву  інформацію  [22]. 
Цей  принцип  насамперед  виявляється  в 
еліптичних конструкціях, які є одним із джерел 
мовної  експресії.  Адже  саме  відсутність  слів, 
необхідних  у  структурі  речення  з  погляду 
граматичної логіки, сприяє, за словами Ш.Баллі, 
“створенню відповідної експресії” [2: 31]. Одним 
зі  стилістичних різновидів  таких  конструкцій  є 
еліптична  конструкція  “quel…que”,  в  якій 
відносний  займенник  “quel” зосереджує  увагу 
реципієнта  на  певній  ознаці  чи  властивості 
предмета мовлення:

Pauvre Papa. Quelle triste vie que la sienne [5: 
137].

Таким  чином,  через  пропуск  синтаксичних 
елементів речення, що, як правило, або не несуть 
важливого  комунікативного  навантаження,  або 
легко  вгадуються  в  смисловому  контексті, 
мовець  ефективно  валоризує  експресивний  бік 
висловлення, що створює певний перлокутивний 
ефект. 

Повтор  синтаксичних  елементів.  

Синтаксичний  повтор  у  різних  його  формах 
(власне  повтор  синтаксичних  одиниць, 
синтаксичний  паралелізм)  також  є  одним  із 
засобів вираження прагматичних інтенцій мовця, 
оскільки  він  конотує  асоціації  в  реципієнта, 
емоційно впливає на нього, допомагає зрозуміти 
думку  мовця  в  її  аксіологічних параметрах.  Як 
зазначав ще свого часу російський мовознавець 
А.І.Смирницький, аналізуючи відоме риторичне 
запитання  “Куда,  куда,  куда  вы  удалились?”, 
кожний новий прислівник відрізняється за своєю 
семантикою  від  попереднього  більш  високим 
ступенем  емоційної  напруги  мовця,  передаючи 
певну  градацію  почуттів  [цит.  за:  13:  201].  За 
словами  З.Я.Тураєвої,  “повтор  ніколи  не  буває 
механічним, він завжди пов’язаний із глибинним 
смислом висловлення” [15: 50]. 

Щодо  повтору  власне  відносних 
займенників,  то  він,  хоча  й  формально 
ускладнює  будову  висловлення,  але 
функціонально  завжди  є  ефективним  засобом 
творення логічної експресії. Наприклад:

Les malades ne manquaient pas, mais il n’y en  
avait pas beaucoup qui pouvaient ou qui voulaient  
payer [3: 335].

Je  tenais  les  oeuvres  littéraires  pour  des  
monuments que l’explorais avec plus d’intérêt, que 
parfois j’admirais,  mais qui  ne me concernait  pas  
[2: 260].

Займенники  “qui” та  “que”,  повторюючись 
на  початку  кожного  підрядного  речення, 
виявляють однорідні та неоднорідні властивості 
предмета мовлення, наголошуючи при цьому на 
важливості кожної з них.

Елементом  синтаксичного  повтору  можна 
вважати,  на  нашу  думку,  також  вживання 
відносного займенника  “qui” з  дистрибутивним 
значенням, який розподіляє інформативний зміст 
висловлення, де перераховується як мінімум два 
елементи (об’єкти,  події  часу,  місця), на окремі 
смислові блоки. Наприклад:

Rien que des soldats citoyens! Qui votent! Qui  
lisent!  Et  qui  se  battent!  Et  qui  marchent!  Et  qui  
envoient des baisers! [3: 92].

У таких вживаннях “займенник опозиції” 
“qui” (за термінологією Ж.Гугенгейма) 
розгалужує значення референта, поділяючи його 
на  групи.  Але  незважаючи  на  те,  що  референт 
називається,  він  усе-таки  не  детермінується, 
внаслідок  чого  мовна  одиниця  “qui” має 
недетерміноване значення. 

Сучасний  дискурс  французької  мови 
засвідчує, що займенник “qui” з дистрибутивним 
значенням  може  супроводжуватися  вказівним 
займенником, що не знижує його експресивного 
ефекту,  а  навпаки,  додаючи  значення  вказівки, 
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посилює  характеристику  предмета  мовлення. 
Наприклад:

…j’aurais envie de toutes les femmes, celles qui  
marchent dans la rue, les vives, les fatales, qui vont  
balayant l’air de leur jupe large, celles qui, assises 
dans les trains, laissent dériver leur visage de verre  
sur  tous  les  paysages,  celles  qui,  debout  dans les  
métros  du  monde,  lèvent  haut  leurs  bras  pour 
attraper les rampes ou petites sangles de cuir qui les  
préserveront des cahots et virages, celles … [6: 30]

Зазначені вище різновиди повтору є, на наш 
погляд,  фактами  не  стільки  синтаксичного, 
скільки  синтактико-прагматичного  рівня,  чим  і 
пояснюється  їх  важлива  роль  у  смисловому 
збагаченні змісту висловлення. 

Порушення  граматичних  норм 
синтагматичної  комбінаторики.  Однією  з 
комунікативно-прагматичних  характеристик 
вираження  синтактико-прагматичного  аспекту 
висловлення  можна,  на  нашу  думку,  вважати 
також мовні порушення усталених граматичних 
норм.  Такі  порушення  мають  на  меті  не  лише 
виразити  дискурсні  інтенції  мовця,  але  й, 
зрозуміло,  привернути  увагу  адресата.  Адже 
“кожна  людина,  уникаючи  будь-якого 
відхилення від норми, відчуває його в мовленні 
інших” [20: 420]. 

До  порушень  граматичних  норм,  які 
сприяють  вираженню  об’єктивно-суб’єктивної 
модальності, можна, на нашу думку,  зарахувати 
явище  функціональної  взаємозаміни  форм 
відносних займенників. Носії французької мови, 
прагнучи  перетворити  форму  “que” на 
універсальну  мовну  одиницю  з  різними 
синтаксичними функціями, часто вживають її не 
лише з метою економії та спрощення структури 
висловлюваної  думки,  але  й  з  метою 
експресивного  маркування  певних  елементів 
висловлення.  Так,  займенникова  форма  “que” 
може  вживатися  в  ролі  підмета,  замінюючи 
форму “quі”, що, на думку Л.Фуле, пояснюється 
фонетичним  послабленням  займенника  “quі” 
[17: 177]. Наприклад:

Si  je  leur  extorquais  des  louanges,  c’était  
encore eux que décidaient de me décerner [2: 61].

У таких вживаннях мовець прагне, можливо 
й на підсвідомому рівні,  максимально 
наголосити на тій думці, яка, в його розумінні, є 
найвагомішою,  тому взаємозаміна 
займенникових форм набуває не лише 
рематичного, а й ритмічного наголошення.

Аналогічне навантаження має форма “que” у 
зворотах “c’est…que”,  в яких вона 
використовується замість комбінації 
займенникових форм “quі”/“quоі” з 
прийменниками.  Так,  речення типу:  “Quand  je  

retombais au niveau ordinaire, c’est de maman que  
je dépendais” [2: 50]; “C’est à Louise que j’ai dû la  
sécurité  quotidienne” [2:  6]  –  доволі 
розповсюджені в сучасній французькій мові 
паралельно з реченнями типу: “C’est elle à qui tu  
passes la misson de m’empêcher de partir” [4: 66].

На  думку  французьких  мовознавців, 
займенникова  форма  прямого  додатка  “que” 
вживається  в  мовленні  із  суто  синтактико-
естетичних  міркувань,  тобто  для  переривання 
слідування  двох  груп,  побудованих  аналогічно 
[18:  181;  23:  210].  Сучасна  французька 
дослідниця  М.Калламан,  думку  якої  ми  цілком 
поділяємо,  стверджує,  що  в  таких  реченнях 
форма  “que” виконує  функцію  додаткового 
наголошення  на  детермінованості  предмета 
мовлення  [16:  230].  Адже  за  допомогою 
прийменників мовець наголошує  якраз на тому 
елементі,  який,  на  його  думку,  заслуговує  на 
більшу  увагу  слухача.  У  разі  ж  наголошення 
прийменником відносних займенників (“à qui”,  
“de qui”),  експресія певною мірою втратила би 
свою  ефективність,  оскільки  займенники  не 
називають  прямо  предмет  мовлення,  а  лише 
відсилають до нього. 

Отже,  проаналізувавши  граматичні 
особливості  актуального  членування 
висловлення,  в  якому важливу роль відіграють 
відносні займенники, можна  констатувати,  що 
вони є одним з ефективних прагматичних засобів 
характеристики  предмета  зацікавлення  та  його 
ознак,  які  стали  предметом  комунікативного 
повідомлення  мовця,  а  також  і  самого  мовця, 
який висловлює свою думку.
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SUMMARY

Syntactic-pragmatic devices of modern French language are being researched on the basis of relative  
pronouns aiming to reflect direct relation between speaker and receiver in communicative act.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ ЦЕЛИ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУМЫНСКОМ ЯЗЫКАХ

Показано,  що  сполучникові  фразеологічні  
одиниці  цілі  в  давньофранцузькій  і  давній  
румунській  мовах  значною мірою  походять  від  
латинських конструкцій. Підкреслюється, що як  
французька,  так  і  румунська  мова  по-своєму  
переосмислюють  успадковані  елементи,  
оскільки  для  кожної  мови  характерні  власні  
тенденції розвитку.

Ключові  слова:  сполучникові  фразеологічні  
одиниці, цільове значення, сполучникові елементи, 
морфологічні варіанти, структурні збіги. 

В  архаической  латыни  самым 
распространенным  союзом  был  ut  “чтобы,  не, 
чтобы не”. В поздней латыни для выражения цели 
употребляется  союз  quod.  Позже  ut заменяется 
союзами quid и quomodo. Начиная с классической 
эпохи,  для  введения  придаточного  предложения 
цели пользуются союзом quo “чтобы этим”.

Латинский  союз  ut,  начиная  с  V  ст., 
постепенно был заменен quo и  наконец,  -  quid, 
который  во  французском  языке  принял  форму 
quе.  Еще в архаической и классической латыни 
он часто появляется в сочетании с различными 
наречиями,  коррелятами  типа  ideo,  propterea,  
idcirco. Начиная  с  классической  эпохи 
конструкции  с  союзом ut, принимают  предлог 
ob, причинный по происхождению, но который в 
сочетании  ob hoc ut  приобретает чисто целевое 
значение.  Наиболее  употребляющейся 
конструкцией  с  союзом ut  является  финальная 
конструкция ad hoc...ut. 

Старофранцузский язык для обозначения цели 
образует  придаточное  предложение  с  помощью 
союза  quе в  разнообразных  соединениях:  afin 
que, pour que, pour ce que (аналогичное лат. pro 
eo  quod),  и  др.  Мы ограничимся  одним только 
примером из этой богатой гаммы сочетаний: 

Baille moy a coup mon compes,
Affin que je ne faille pas
De faire ceste tour tresbelle [7: 544].
Необходимо  подчеркнуть,  что  союзная 

конструкция  afin  que  является  продолжателем 
латинского  существительного  finem.  В 
конструкциях  этого  типа  существительное 
сохраняет свой номинальный характер и поэтому 
они  менее  устойчивы,  чем  другие  союзные 
французских  единицы.  Из  латинского  языка 
заимствовано  quomodo в  сочетании  с  si, 
указывающее на образ действия, в форме com se:

e en poi de tens fait ele buillir
le vaissel geter le ewe cume se il plust 

[7: 191/71-72]. 

В старых текстах встречается и вариант ainsi  
come. Аinsi – наречие от лат. anque + sic: 

Vers Compigne sont retorné; 
Ainsi come il sont atorné [7: 63-64]. 
Самостоятельно cum для выражения цели мы 

находим в одном из самых первых текстов – в 
Séquence de Sainte Eulalie: 

…enz enl fou lo getterent com arde tost 
[7: 22/19]. 

В  румынском  языке  отношения  цели 
выражаются союзом  să (lat.  ut) [5:28]. Одним из 
последствий почти неограниченного развития să 
как союза, служащего для указания на цель, была 
утрата им условного значения латинского союза 
si.  С  середины  ХVII  ст.  să в  предложениях 
заменен постепенно de: 

Şi însuşi dea de Hristos noao de să mîncăm şi  
să bem [9: 11,192r/1-2].  

На цель указывает и сочетание ca să: şi voiu 
avea a ploa în luna lu prier în şeptesprezeace, în loc 
de ploie, sînge şi foc şi spudză, ca să se pustiiască 
viile voastre [9: 176r/12-17-176v]. 

Ca  să в  данном  употреблении  обозначает 
“для  того,  чтобы”, “с  целью”  и  соответствует 
французскому  afin  que. Авторы,  которые 
занимались  этим  союзом,  согласились  с  тем 
мнением,  что  ca от  ca  să происходят  от  лат. 
аблатива qua  [5:  324].  Эта  этимология  очень 
уместна  особенно  в  нашем  случае,  когда ca 
вводит придаточное цели. Наследником древнего 
способа  передачи  цели  в  румынском  языке 
является  союз  cum.  Румынский  язык,  как  и 
французский, унаследовал его из лат. quomodo. В 
старых  текстах  мы находим  его  в  сочетании  с 
союзом să: 

Cine iară iaste credincioasă sluga şi înşeleptă  
pre carele pune Domnul sau spre casa sa cum să de  
lor hrana la vreme [9: 98v/5-10].

В этом же отношении употребляется союз de 
в сочетании с să:

De să se supuie,şi să se pleace tot vrăjmaşul şi  
nepriitorul  supt  picioarele  noastre  Domnului  ne  
rugăm [8: 12r/14-17].

De в  этом  сочетании  предполагается  как 
случайное совпадение латинского предлога de со 
славянским  элементом  de, который  характерен 
для народной речи [4: 364]. 

По  выражаемым  ими  логическим  связям 
придаточные  предложения  цели  сближаются  с 
придаточными  причины  и  условия.  К 
придаточным причины они близки тогда,  когда 
цель  представлена  как достигнутая.  Когда  речь 
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идет о предлагаемом факте, то придаточное цели 
приближается  к  придаточному  условия.  И 
первый и второй типы отношений в современном 
французском  языке  выражаются  союзной 
конструкцией pour que: 

Elle  appela  Auguste  pour  qu’il  l’aidât  à 
déplacer les meubles [10: 121].

Pour que возникает из pour ce que, в котором 
посредством que главное  предложение 
становится  непосредственно  зависящим  от 
придаточного.  Pour que сохранился  только  в 
диалектах  и  разговорной  речи.  В  письменном 
языке,  начиная  с  ХVIII  ст.,  рядом  с  часто 
употребленным afin que, pour que снова получает 
право гражданства, а в ХIХ ст. встречается чаще, 
чем  afin que и  полностью  утверждается  как 
норма. Конструкция afin que для выражения цели 
применяется с ХIII ст. Она подобна сочетанию à 
ce que,  в  ней цель точно выражена с помощью 
аfin (эту роль в à ce que играет местоимение ce):

...  elle le regardait  fixement afin qu’il  la voie 
bien [10: 123].

Целевое  значение  конструкции  à  ce que 
развилось из причинного значения à, который по 
происхождению  показывает  на  направление 
“куда”. Придаточное с que вначале находилось в 
атрибутивном  отношении  с  ce.  Потом 
развивается в союз целевого значения.  В конце 
ХVII  ст.  à  ce que считается  архаической,  а  в 
современном  языке  практически  почти  не 
встречается.

Цель в отрицательном смысле, цель, которую 
избегают  достичь,  выражается  союзной  ФЕ  de 
crainte que, впервые появившейся в ХVI ст.: 

…vous parlez sans crainte que je m’évеille 
[10: 132]. 

Если к  понятию цели применяется  оттенок 
препятствия или запрещения “чтобы не”, то оно, 
как правило, выражается  ФЕ de peur que. 

La princesse de Рarme, avait défendu à Mme de  
Guermantes  de  descendre  l’accompagner  de  peur  
qu’elle ne prit froid [11: 353].

Возможен  и  его  лексический  вариант:  par 
peur que:

Mme  de  Guermantes ...  venait  de  me  dire,  
presque comme une justification, et par peur que je  
ne susse pas bien qu’elle était [11: 108].

С оттенком ограничения цели современный 
язык использует конструкции  à moins que, dans 
la mesure où: 

 ...  mais on n’invite jamais personne à moins  
que j’inetrvienne [11:383].

Dans la mesure où tu laisses ce petit sadique la 
détraquer, la soûler et la bercer d’illusions, tu y es  
pour quelque chose... [10:147]

Конструкции de  (telle)  façon  que,  de  (telle)  

manière que, de (telle) sorte que, au point que, de 
mode  que, употребленные с Subjonctif, 
принимают оттенок цели: 

Rachel  avait  aposté  dans  la  salle  un  certain  
nombre d’amis et  d’amies...  de lui  faire perdre la 
tête de façon qu’elle fît un fiasco complet...[11: 240].

...  elle  se laissa hisser jusqu’à sa chambre et  
enfuir sous la couverture chauffante. De telle sorte  
qu’à  sept  heиres...  je  n’eus  pas  moi-même  à  me  
composer un visage [10: 58].

Эта конструкция может выступать  в форме 
морфологического варианта en sorte que: 

Il s’agit maintenant de faire en sorte que celle-
ci nе soit pas déçue... [10: 35].

В этих конструкциях  de (en,  telle)  façon,  de 
(en, telle) sorte, de (en, telle) manière, de (en, telle)  
mode выступают  в  роли  субстантивированного 
коррелята,  находящегося  в  главном 
предложении, к которым примыкает союз que.

В новофранцузском периоде сочетания de 
manière  que,  de  façon  que могут образовать 
варианты со старой конструкцией à  ce  que,  de  
manière à ce que, de façon à ce que: 

...  je  lui  ai  tout  servi,  mais  de  manière  à  ce  
qu’elle ne sorte pas en claquant la porte [10: 378].

...et  il  s’arrange  pour  que  l’organisme  se 
mobilise dans un environnement donné de façon à  
ce  que  l’équilibre  interne  de  cet  ensemble  
fonctionne au mieux de la survie  de cet  еnsemble  
[11: 53]. 

Современный  французский  язык,  в 
особенности  разговорный,  предпочитает 
последние  первым.  Вартбург  объясняет  это 
явление  тем,  что  подобные  конструкции  в 
большей степени соответствуют аналитическому 
строю французского  языка,  а  также  тем,  что  в 
союзе  que слишком четко проявляются союзные 
функции.

К  новообразованиям  можно  отнести  à 
l’espoir que,  которая  указывает  на  цель  с 
желанием получить положительный результат:

...  de  venir  offrir  à  ces  demoiselles  les  fleurs  
vigoureuses de la montagne, histoire de les assоcier  
à l’espoir qu’ils fondent en la destinée d’un produit  
sorti de leurs mains... [10: 7] 

Современный  румынский  язык  по 
сравнению  со  старым  очень  беден  союзными 
элементами,  выражающими отношения  цели. 
Уже в ХIХ  ст.  исчезают конструкции  penru că,  
cum că. 

В употреблении конструкций ca să, pentru ca 
să наблюдается градация в выражении цели:

... nepăsarea ia locul revoltei ca să se dizolve...
[6: 195]. 

A trebuit să apară tumora la care tu nu vrei să-i 
spui pe nume pentru ca să putem aparent omeneşte 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 29



[6: 194].  
Последняя  более  отчетливо  подчеркивает 

цель. Отрицательные придаточные цели строятся 
с помощью отрицательной частицы nu:

Ca într-un decor elisabetant,  ea scrise în 
dreptul fiecărui element nou întrodus – de teamă ca 
nu cumva să  nu se priceapă  despre ce e vorba – 
numele acestuia [6: 183].

...şi se purta aşa numai ca să nu priceapă cît îi  
este lui se greu să-l ducă pe Ion la spital [6: 18-19].

Эти  морфологические  варианты  одного  и 
того  же  отношения  тесно  связывают 
придаточные части предложений с главным.

Чтобы  подчеркнуть  роль  цели,  говорящий 
может  прибегнуть  к  коррелятам  в  главном 
предложении:  destul,  de  ajuns,  pentru  asta,  de 
accea,  pentru  aceea,  anume,  într-adins, которые 
также  характеризуются  способностью  тесно 
спаивать части сложного предложения: 

...de ajuns să cunoşti acest drept teribil, ca să 
întîmpini clipa cu o stoică înţelegere [6: 269].

Для  выражения  цели  современный  язык 
создает  новообразования  с  более  сложными 
формами.  Примером  могут  послужить  две 
конструкции, отличающиеся между собой только 
употреблением номинативной части их состава: 
în covingerea că, în speranţa că. Обе конструкции 
образованы  по  модели  (последняя  является 
полной  копией)  французской  союзной  ФЕ  à 
l’espoir que.  Эти  сочетания  вводят  действие,  в 
котором выражается идея надежды на будущее: 

Partidul şi statul nostru întreprind toate acestea 
în convingerea că,  servind interesele poporului 
romîn, ele servesc, în acelaş  timp,  cauza lumii mai 
bine şi mai drepte spre care tind toate popoarele [6: 
20].

Am sugerat cîteva întrebări,  pur şi simplu în 
speranţa că ele ar putea stimula discuţia noastră [6: 
29].

По аналогии с французскими конструкциями 
de crainte que,  de peur que румынский  язык 
образует  и  новые союзные ФЕ de teamă să,  de  
frică să, которые сохраняют то же значение, что 
и их модель: 

...  unchiul  care  scăpase  de  la  moarte  se  
răzbunase dînd foc într-o noapte celor  două case...  
de frică să nu-l scape [6: 185].      

Румынские варианты отличаются лишь тем, 
что  в  основном  употребляются  в  сочетании  с 
отрицательной частицей nu. Все вышеописанные 
конструкции (как французские, так и румынские) 
мы относим к союзным ФЕ, хотя в некоторых из 
них  (имеем  в  виду  самые  актуальные 
образования) составляющие элементы, в основном 
именные  компоненты,  сохраняют  в  какой-то 
мере свое значение. В целом они воспринимаются 

как цельное неразложимое единство.
Рассмотрение  специфических  особенностей 

французской  и  румынской  систем союзов  цели 
позволило  обнаружить  и  до  известной  степени 
объяснить  присущие  им  национально-
своеобразные черты. Рассматриваемые союзные 
конструкции  в  основном  свойственны 
литературному  языку,  характерны  для  него. 
Несомненно, в живой разговорной речи родились 
предложения, состоящие из модального наречия, 
которое, выделившись из простого предложения 
и заняв первое место, затем начинает отделяться 
союзом que (фр.);  că, ce (рум.). Такое вынесение 
наречия на первом месте связано,  очевидно,  со 
стремлением  устной  речи  интонационно 
подчеркнуть  его  модальное  значение.  А 
ударяемость  наречия  и  его  соотнесенность  со 
всем  содержанием  предложения  в  целом 
ослабляет  его,  превращая  в  сущности  в 
отдельное  предложение,  к  которому  все 
последующее  присоединяется  универсальным 
союзом  que (că). Мы  являемся  в  этом  случае 
свидетелями действенного влияния  живой речи 
на литературный язык и появления в результате 
этого  в  системе  языков  новых  синтаксических 
структур.

Изучая  союзные  элементы,  выражающие 
отношения  цели  в  плане  диахронии,  мы 
приходим  к  выводу,  что  очень  многие  из  них 
являются  непосредственными  преемниками 
латинских  конструкций.  Мы  с  уверенностью 
можем сказать,  что романские языки развивали 
свою систему союзов,  имея стержнем наследие 
своего праязыка, с одной стороны, и обогащая ее 
на собственной почве – с другой. “История таких 
элементов как quod, quia в латинском языке, que 
или  дериваты quomodo в  романских  языках 
составляют  ключ  преобразования  латинской 
системы в романскую” [4: 23].

Унаследовав простые союзы, французский и 
румынский  языки  в  дальнейшем  перестроили 
свои  системы  союзов,  создав  союзные 
фразеологические  единицы,  идя  в  своем 
развитии  от  народно-латинской  речи  до 
современной стадии по пути последовательного 
преобразования  прежнего  синтетического  строя 
в аналитический.

Наиболее  общим  явлением,  свойственным 
французскому  и румынскому языкам,  в  период 
становления  сложноподчиненного  предложения 
цели является широкая многозначность простых 
союзов.  Концентрация  синтаксического 
подчинения  в  одном  союзе  влекла  за  собой 
необходимое  стремление  к  дифференциации 
отношений  между  главным  и  придаточным 
предложениями при помощи уточняющих слов. 
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Широкая  сочетаемость  союзов  que (că) с 
другими союзами и союзными словами является 
подтверждением  утраты  этими  союзами 
лексического  значения  и  превращения  их  в 
показатель  подчинения.  Достигнув  предельной 
абстракции,  союзы  que (că,  ce) приобретают 
функцию союзного оформителя, в чем немалую 
роль сыграла частота употребления этих союзов. 
Мы  считаем,  что  появление  фразеологических 
единиц  на  базе  стержневого  союза  является 
общероманской структурной чертой.

Процесс  образования  союзных  ФЕ 
совершается не сразу,  а  постепенно,  поэтому в 
языке  существует  много  переходных  случаев. 
Союзные конструкции отличаются друг от друга 
степенью спаянности, уровнем грамматикализации.

Исследуемые  союзные  ФЕ  находятся  на 
разных  стадиях  развития  –  от  полностью 
грамматикализованных –  à  fin que, à  moins que,  
au point que (фр.); cum să, pentru ca să, de teamă 
că (рум.)  –  до  ФЕ,  находящихся  на  пути 
синтаксической фразеологизации – à l’espoir que 
(фр.); în convingerea că, în speranţa că (рум.). 

Исследование доказало, что трудно уловить 
существенные  различия  между  французской 
системой  союзов  цели  и  румынской,  хотя  не 
исключено  сохранение  своеобразных 
национальных черт.

Изучив  союзы  цели  во  французском  и 
румынском языках, можно выделить следующие 
типы отношений:

а)  эквивалентности  (полное  соответствие) 
союзных ФЕ: à l’espoir que (фр.) – în speranţă că 

(рум.);
б) частичного соответствия: afin que (фр.) – 

ca să (рум.);
в) отсутствия фразеологических соответствий 

для данной единицы:  pentru cuvîntul că (рум.) – 
en sorte que (фр. ).  
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SUMMARY 

The present  article  is  focused on the  investigation of  purpose conjunctional  phraseological  in  Old  
French and Old Romanian which derived the Old Latin construction. But each language developed its own 
specific features. 

Key words: conjunctional phrasal units of purpose, morphological variants, structural coincidences.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ІЗОМОРФІЗМУ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

Лексико-семантична  група  прикметника 
“міцний”  досліджується  в  англійській  та 
французькій мовах з метою виявлення подібних  
та  розбіжних  компонентів,  що  утворюють 
значення  інваріанта.  Визначається  рівень 
синонімії відповідних понять. 

Ключові  слова: семантична  структура,  
контрастивна семантика, запозичення, лексико-
семантична група. 

Твердження Ф. де Сосюра, що слово є знак, і 
зв’язок між означеним та означаючим  довільний 
[30:  100],  дало  значний  поштовх  розвитку 
мовознавства  у  ХХ  сторіччі,  зробило  вагомий 
внесок у поглиблення проблематики та розробку 
багатьох  методів  дослідження.  Проте  водночас 
не можна  не погодитись і з тим фактом, що мова 
тісно пов’язана з психологією народу, який нею 
користується.  Адже  ще  В.Гумбольдт 
наголошував на тому, що будь-який народ “треба 
розглядати  як  людську  індивідуальність,  яка 
обрала внутрішньо  самобутній духовний шлях” 
[3:  64],  а  “кожну  людську  індивідуальність  ... 
можна  вважати  окремою  позицією  у  баченні 
світу”  [3:  80].  Такий  підхід  відкриває  неабиякі 
можливості  для  висвітлення  актуальних 
проблем, пов’язаних з етнопсихолінгвістикою та 
когнітивістикою. Його думки знайшли втілення у 
працях багатьох дослідників,  особливо в  галузі 
семантичних  досліджень,  там,  де  йдеться  про 
стосунки  між  планом  змісту  та  планом 
вираження,  у  зіставному  дослідженні 
семантичних  систем  різних  мов.  Відтак 
відправною  точкою  нашого  дослідження  буде 
твердження  Е.Сепіра  про  те,  що  світи,  в  яких 
живуть  різні  суспільства,  є  окремі  світи,  а  не 
один і  той самий світ із почепленими на нього 
різними ярликами [11]. 

Жоден  мовознавець  не  заперечує,  що 
“вивчити  словник  однієї  мови  –  це  не  означає 
просто  засвоїти  новий  перелік  ярликів,  які 
додаються  до  вже  відомих  значень” [7:  72]. 
Проте,  визнаючи,  що  кожна  мова  має  власну 
семантичну структуру і що ступінь ізоморфізму 
між  будь-якими  двома  мовами  залежить  від 
ступеня  спорідненості  культур  [6:  72-73], 
мовознавці, як правило, не погоджуються з тим, 
що  “розмежування  людства  на  народи  та 
племена  а  також  розбіжності  його  мов  і 
діалектів,  звичайно,  тісно пов’язані  між собою, 
але  водночас  і  одне,  і  друге  безпосередньо 
залежить  від  третього  явища,  більш  високого 
ґатунку, – дії людської духовної сили (Erzeugung 

menschlicher Geisteskraft), яка виступає завжди в 
нових і часто більш досконалих формах” [3: 46].

Саме з таких позицій ми будемо підходити 
до  зіставлення  лексико-семантичних  груп  зі 
значенням  “міцний”  у  французькій  та 
англійській  мовах,  що  й  становить  предмет 
нашого  дослідження.  Цій  вибір  мов  ми 
обґрунтовуємо такими міркуваннями:

а)  приналежність  цих  двох  мов  до  однієї 
мовної сім’ї, але до її різних груп, тобто йдеться 
про  мови,  що  є  втіленням  психології 
споріднених, але різних народів;

б)  за  часи  свого  існування  обидві  мови 
зазнали значного взаємного впливу; три сторіччя 
панування  французької  мови на  теренах Англії 
залишили  у  словнику  англійської  мови  5  000 
запозичень,  а  зворотний  процес  “англоманії”  у 
ХVIII,  XIX,  XX  сторіччях  дав  словнику 
французької мови 3 000 слів [17: 92].

в)  основний  перелік  слів,  запозичених 
англійською мовою через французьку, є словами 
переважно  латинського  походження,  тобто 
можна  сказати,  що  певна  форма з  певним 
змістом,  наданим  їй  певною  культурою,  у 
межах  притаманного цьому  народові 
світосприйняття  далі  передається  цим  народом 
іншому,  зазнаючи  змін,  викликаних 
характерними  особливостями  його  психології, 
його бачення світу. 

Традиційно  французькі  запозичення 
поділяються на дві групи: 1) передають поняття, 
що не існували в англійській мові; 2) відбивають 
поняття, спільні для обох мов [9: 161]. 

М.Ф.Брофман,  характеризуючи  процес 
асиміляції  французьких запозичень англійською 
мовою,  наголошує,  що  англійська  мова  не 
сприймала  ці  слова  пасивно,  в  ній  постійно 
відбувався  відбір,  при  якому  повністю  були 
засвоєні  слова,  що  виявилися  корисними,  інші 
були  засвоєні  частково,  та  ще  інші  були 
витиснені як зайві [2: 338].

Отже,  він  виділяє  два  ступеня  асиміляції  
французьких  запозичень  у  складі  англійської  
мови:  1)  слова,  що  втратили  свій  французький 
вигляд  (зазнали  змін  у  звуковому  складі, 
орфографії,  семантиці  та  морфологічному 
складі);  2)  слова,  що  були  повністю  лексично 
асимільовані (самостійно розвили нові значення, 
розширили  коло  сполучуваності,  розвили 
смисловий зв’язок з іншими словами) [2]. 

Щодо  причин  неасиміляції  англійською 
мовою  певних  французьких  запозичень,  то,  на 
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думку  Т.І.Черемісіної,  їх  треба  шукати  у 
прагматичному  аспекті  їхнього  значення  [12], 
тобто в потребі мовців, бо саме вони визначають 
відбір  лексичного  матеріалу  і  його 
функціонування в системі мови. 

Дослідження  має  за  мету  спробу  з’ясувати 
природу мовних запозичень, що є їх предметом – 
форма (лексема) чи зміст (значення). 

Поняття  значення  в  мовознавстві  є  тим 
перехрестям,  де  стикаються  найважливіші 
проблеми мови. Так, уже саме визначення того, 
що  таке  “значення”,  обов’язково  заторкує 
питання  про  те,  що  таке  мова,  слово,  людина, 
світ.  Серед дослідників  існує  декілька  підходів 
визначення поняття “значення”: 

а) значення – це властивість мовної одиниці 
бути складовою частиною одиниці вищого рівня 
[1: 137 ]; 

б)  значення  –  це  зв’язок  між  словом 
(звуковим  комплексом)  та  різними  духовними 
формами, які віддзеркалюють зовнішній світ [30: 
158]; 

в)  значення  –  це  певне  складне  утворення, 
структура, що складається з декількох ієрархічно 
пов’язаних між собою структур,  багатошаровий 
комплекс, конституентами якого є: “семантика”, 

“прагматика”, “синтактика” [8: 5]; 
г)  значення  –  це  сукупність  семантичних 

ознак (сем) [6: 161];
д)  значення – це поняття мовця, що інколи 

супроводжується  важливими  емоційними 
ознаками [9: 68];

е)  значення  –  це  сукупність  лексико-
семантичних  варіантів  слова,  виявлення  яких 
здійснюється  у  процесі  функціонування  даного 
слова в мовному потоці [4: 126]. 

Підходи  до  дослідження  значення 
розмежовують  логічне  (концептуальне)  та 
когнітивне  значення,  семантичне  і  лексичне 
значення, денотативне та конотативне значення, 
стилістичне,  афективне,  рефлективне, 
колокативне  (ситуативне),  тематичне,  пряме  та 
похідне значення тощо [6: 159-160, 9: 77].

Отже,  першим кроком нашого дослідження 
буде  порівняння  змісту  поняття  “міцний”  у 
французькій та англійській мовах через переклад 
прикметника  “ferme”  англійською  мовою  та 
прикметника  “firm”  французькою  мовою.  При 
цьому будемо пам’ятати, що англійське “firm” є 
запозиченням  через  французьку  з  латинської 
“firmus”. Отже, порівняємо [13]: 

франц. FERME англ. англ. FIRM    франц.  
1.  firm                  2.  steady
3.  fast                   4.  fixed
5.  steadfast           6.  strong
7.  stout                 8.  stiff
9.  unshaken         10. constant
11. resolute

1. ferme
2. solide
3. fort
4. constant   

Як бачимо, французький прикметник “ferme” 
перекладається  на  англійську  за  допомогою 
одинадцяти  прикметників,  тобто  зміст  поняття 
“міцний”  у  французькій  мові  передається 
англійською за допомогою одинадцяти слів. Тоді 
як  англійський  прикметник  “firm” 
перекладається  французькою  тільки  чотирма 
прикметниками,  тобто  зміст  цього  поняття  у 
англійській  мові  кількісно  менший,  ніж  у 
французькій.  Отже,  зміст  французького  “ferme” 
ширший  ніж  англійського  “firm”,  тобто 
відбулось запозичення не повного змісту всього 
семантичного навантаження “міцний”, існуючого 
у  французькій  мові,  а  тільки  деяких  його 
складових компонентів. 

На цьому етапі виникає питання про те, що 
ж є змістом перекладу з однієї мови на іншу – 
зміст поняття,  що існує  в мові,  з якої  робиться 
переклад,  або  уявлення  про  зміст  поняття,  що 
існує  в  мові,  на  яку  перекладається.  Щоб 
відповісти на це питання, розкриємо послідовно 

зміст  складових  компонентів  прикметників,  за 
допомогою  яких  перекладається  французькою 
англійський  прикметник  “firm”.  Зробимо  їх 
зворотний  переклад  на  англійську.  Отримаємо 
шляхом  зворотного  перекладу  з  французької 
перелік  складових  компонентів  лексеми  “firm”, 
виключимо  з  нього  прикметники  з  заперечним 
префіксом.  Далі  порівняємо  перелік  №  1  з 
переліком  №  2,  який  отримала  у  своєму 
дослідженні О.В.Мусурівська [10: 60-62]:

ПЕРЕЛІК № 1 ПЕРЕЛІК № 2
FIRM FIRM
(1)  steady  steady

fast       — (1)
(2)   fixed fixed
(3)   sdeadfast   steadfast
(4)   strong strong

stout  — (2)
(5)   stiff stiff   
(6)   constant  constant

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 33



(7)   resolute resolute
(8)   solid      solid
(9)   stable stable
(10) substantial  substantial
(11) sound         sound

 real        — (3)
solvent — (4)
powerful — (5)   
violent — (6)
plentiful — (7)
copious —  (8)
severe — (9)

(12) sturdy sturdy
(13) robuste robust

lusty — (10)   
hardy — (11)    
able-bodied — (12)
vigorous — (13)
able — (14)

(14) hard    hard
painful — (15)     
difficult — (16)        
skilful — (17)
clever — (18)
high — (19)
heavy — (20)
telling — (21)
persevering — (22)
lasting — (23)
certain — (24)
(1)  —  rigid
(2)  — dense
(3)  — compact
(4)  — durable
(5)  — enduring
(6)  — determined
(7)  — stern
(8)  — settled
(9)  — set
(10)— established

       
Отже,  ми  бачимо,  що  14  прикметників 

зустрічаються  в  обох  переліках,  що  становить 
приблизно 37% складу переліку №1 і біля 58% 
переліку №2. Порівняння цих двох переліків дає 
нам  можливість  переконатися  в  ненадійності 
перекладу  при  дослідженні  понятійного  змісту 
слів, навіть тих, що були запозиченими з мови, 
до якої звертаємось за перекладом. 

Як  бачимо,  при  запозиченні  відбуваються 
досить  суттєві  зміни  у  змісті  слів:  певні 
компоненти (відтінки)  значення  зникають,  інші 
з’являються згідно з уявою народу, який запозичує 
слово,  щодо  поняття,  яке  відбите  у  слові, 
оскільки  слово  “є  відбитком  не  речі  самої  по 
собі, але її образу, створеного цією річчю в нашій 

душі” [3: 80]. Виходячи з саме такого розуміння 
слова, можна приєднатися до Дж.Лайонза, який 
наголошує:  “Ми  будемо  вважати  принаймні 
можливим,  що  всі  значення,  які  виділяються  в 
певній мові, притаманні виключно цій мові і не 
релевантні для інших” [7: 73].

Таким чином, для отримання певної картини 
стану  засвоєння  французьких  запозичень 
англійською  мовою  необхідно  проводити 
дослідження  не  на  рівні  окремого  слова,  а  на 
рівні  лексико-семантичних  груп.  До  лексико-
семантичної  групи  входять  слова,  які  належать 
до однієї частини мови та співвідносяться одне з 
одним  за  спільністю  ознак  категоріально-
лексичного характеру [5: 105-106].

Дослідження лексико-семантичних  груп дає 
можливість  проаналізувати  взаємини  слів 
англосаксонського  та  нормано-французького 
походження  у  складі  англійської  мови.  Крім 
того,  ми  маємо  можливість  зіставити  склад 
досліджуваних ЛСГ у двох мовах і особливості 
функціонування  їх  складових  частин  на  рівні 
мовлення. 

Ми  висуваємо  припущення,  що  наслідком 
запозичення  є  повне  або  часткове  збереження 
форми  запозиченого  слова  та  зміни  його 
семантики,  яка  йде  від  семантичного  поля, 
властивого  народу-носію  мови.  Це  твердження 
відрізняється  від  того,  на  чому  наголошує 
М.І.Мостовий:  “Якщо  набір  понять,  як  відомо, 
приблизно  однаковий  у  споріднених  мовах,  то 
засоби  поєднання  слів  і,  особливо,  окремих 
значень  можуть  бути  різними”  [9:  131].  Ми 
вважаємо,  що  засоби  поєднання  слів  різняться 
саме тому, що різняться поняття, втіленням яких 
є певні окремі значення слів. Кожна нова форма, 
нове  вживання  слова,  в  новому  контексті 
відбиває  нову  ідею,  нове  бачення  світу,  новий 
рівень його пізнання. “Якщо не змінюється ідея, 
не має потреби мінятися й формі, в якій ця ідея 
виражається” [15: 13]. 

Зіставимо  зміст  поняття  “міцний”  в 
англійській  та  французькій  мовах,  спираючись 
на дослідження О.В. Мусурівської в англійській 
мові.  Вона  визначає  ЛСГ  як  “групу  слів,  що 
належать  до  однієї  частини  мови,  синонімічно 
пов’язаних  з  основним  значенням  домінанти,  і 
які  мають  міцний  семантичний  зв’язок  з  цими 
значеннями”  [10:  42].  У  дослідженнях  ЛСГ 
“ferme”  у  французькій  мові  будемо 
дотримуватися  тих  самих  методів,  що  було 
застосовано  у  дослідженнях  ЛСГ  “firm”  в 
англійській мові. 

Для  того,  щоб  отримати  похідний  перелік 
слів,  за  допомогою  яких  розкривається  зміст 
домінанти,  звернемось  до  14  тлумачних  та 
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синонімічних  словників  [14:  15-28].  Виписуємо 
прикметники та  дієприкметники,  які  входять до 
складу  тлумачення  домінанти  “ferme”, 
відкидаючи  ті,  що  мають  заперечний  префікс. 
Таким  чином,  ми  отримаємо  перелік  №1  (52 
слова). Зауважимо побіжно, що в англійській мові 
відповідний перелік також складається з 52 слів.

Наступним кроком є стратифікація згідно з 
кількістю словників, де зустрічається те чи інше 
слово.  Словам,  що  зустрілися  у  7  або  більше 
словниках, надається статус ядерних лексем ЛСГ 
“ferme”. Таким чином отримуємо перелік №2 з 8 
слів (6 слів у відповідному переліку в англійській 
мові). Порівняємо переліки № 2 у французькій та 
в англійській мовах:

франц. FERME англ. FIRM

1. assuré             5. dur    
2. compact          6. solide 
3. décidé             7. stable 
4. énergique        8.  consistant  

1. fixed                5. steady
2. hard                 6. strong
3. resolute
4. solid

Перш  за  все  звернемо  увагу  на  кількісну 
розбіжність:  8  ядерних  лексем  у  французькій 
мові і 6 ядерних лексем ЛСГ “firm” в англійській 
мові.  Далі,  з  6  прикметників,  що  входять  до 
складу ядра ЛСГ “firm” в англійській мові,  3 є 
запозиченими  з  французької  мови,  але 
граматично  оформленими  за  вимогами 
англійської: “solid” від “solide”, “fixed” від “fixе”, 
“resolute” від “résolu”. З цих трьох прикметників 
тільки  “solid”  (“solide”)  є  складовою  лексемою 
ядра ЛСГ в  обох мовах.  Прикметник “resolute” 
може  бути  визнаним  за  такий,  що  відповідає 
французькому  “décidé”.  Щодо  “fixed”,  то  у 
французькій  мові  ядро  ЛСГ  “ferme”  не  має 
відповідної  складової  лексеми.  Тобто  вже  на 
цьому  етапі  бачимо  розбіжності  у  тлумаченні 
поняття “міцний” в одній і  другій  мовах.  Далі, 
“hard” в англійській мові може вважатися таким, 
що  відповідає  французькому  “dur”,  тобто 
наявний  один  складовий  елемент,  виражений 
різними засобами. Щодо “steady” та “strong”, то 
вони,  як  і  “fixed”,  не  мають  відповідних 
прикметників  у  складі  ядра  ЛСГ  “ferme”  у 
французькій мові. 

Отже,  вже  побіжне  зіставлення  ЛСГ 
“міцний”  у  французькій  та  англійській  мовах 
свідчить,  що  зміст  її  ядра  нетотожний  ні  за 
кількісним  складом,  ні  за  понятійним 
навантаженням:  у  французькій  мові  ядро  є 
кількісно  більшим,  ніж  в  англійській  (8  та  6 
складових  лексем  відповідно).  Тільки  одна 
складова лексема “solid” (“solide”) зустрічається 
в  ядрах обох ЛСГ. Хоча 4  складових елемента 
ядра  ЛCГ  “ferme”  (compact,  énergique,  stable, 
consistant)  запозичені  англійською мовою,  вони 
не потрапляють до ядра ЛСГ “firm” в англійській 
мові. Прикметник “dur” відповідає англійському 
“hard”, а французьке “décidé” має за відповідний 
складовий  елемент  “resolute”  (з  французької 
“résolu”,  що  вживається  як  синонім  “décidé”). 
Англійське  “fixed”  (з  французького  “fixе”)  не 

входить  до  складу  ядра  ЛСГ  “ferme”  у 
французькій мові, як і “steady” та “strong”.

FERME (фр.) FIRM (англ.)
solide (фр.)   
solid (англ.)

décidé resolute
dur hard
assuré fixed
compact steady
énergique strong
stable
consistant

Отже,  ми  бачимо  підтвердження  того,  що 
запозичення  слів  (а  ми  пам’ятаємо,  що  це  є 
одиниця,  що має  план змісту і  план виразу)  є, 
насамперед, запозиченням плану виразу (форми) 
і тільки частково плану змісту. При запозиченні 
слово не тільки формально, на граматичному та 
фонетичному  рівнях,  зазнає  змін,  згідно  з 
вимогами  мови,  яка  його  запозичує,  але  й  на 
семантичному рівні теж відбуваються зміни, які 
пов’язані  з  поняттям  народу-носія  мови  про 
відповідне  явище  (річ),  які  є  відбитком 
світосприйняття  народу,  результатом  дії  його 
духу.

Йдучи далі у зіставному аналізі, переходимо 
до третього етапу: використовуючи 14 словників, 
формуємо  перелік  лексем,  які  є  тлумаченням 
ядерних  лексем,  тобто  знаходяться  ближче  до 
центрального  значення  домінанти.  Ми 
отримуємо  перелік  №3  і  зіставляємо  його  з 
відповідним переліком англійської мови [10: 60-
62].

ФРАНЦ. АНГЛ.
FERME FIRM
1. solide (ядро) 1. solid (ядро)
2. rigide   2. rigid
3. dense 3. dense
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4. compact (ядро)  4. compact
5. robuste 5. robust
6. durable 6. durable
7. stable (ядро) 7. stable
8. résolu       8. resolute (ядро)
9. 10. déterminé, 

d  é  cid  é   (ядро) 
9. determined

11. constant    10. constant
12. fixe           11. fixed (ядро)
13. fort           12. strong (ядро)
14. dur (ядро) 13. hard (ядро)
15. rude          14. stiff
16. 17. assuré, sûr (ядро) 15. steady (ядро)
18. hardi        16. sturdy
19. arrêté       17. 18. settled, set
20. 21. rigoureux, sévère 19. stern
22. certain 20. sound
23. serré     21. substantial
24. énergique  22. established
25. vigoureux 23. steadfast
26. r.sistant    
27. désagréable 
28. actif             
29. consistant  (ядро) 
30. sérieux         
31. difficile       
32. rassis          
33. pénible
34. épais
35. coriace

Отже, за кількісним складом ЛСГ “міцний” у 
французькій мові більша, ніж в англійській. З 23 
прикметників,  що  входять  до  складу  ЛСГ  в 
англійській  мові,  11  прикметників  є 
запозиченими  з  французької  мови:  solid,  rigid, 
dense,  compact,  robust,  durable,  stable,  resolute, 
determined, constant, fixed. За формою більшість з 
них  зазнала  зміни  відповідно  до  вимог 
англійської  мови:  solid,  rigid,  robust  втратили 
закінченя  “е”;  resolute,  determined,  fixed  є 
дієприкметниками,  утвореними  за  правилами 
англійської  граматики.  Ще 8  прикметників,  що 
входять  до  складу  ЛСГ  “firm”  є  такими,  що 
означають  поняття,  близькі  до  відповідних 
французьких  прикметників  зі  складу  ЛСГ 
“ferme”:  fort  –  strong;  dur  –  hard;  rude  –  stiff; 
assuré,  sûr  –  steady;  hardi  (германського 
походження)  –  sturdy;  arrêté  –  settled,  set; 
rigoureux, sévère – stern.

Десять прикметників, що входять до складу 
ЛСГ “ferme” у французькій мові,  не входять до 
складу ЛСГ “firm” в англійській мові, хоча теж 
були  нею  запозичені  з  французької:  certain 
(certain),  serré  (seried),  énergique  (energetic), 
vigoureux  (vigorous),  résistant  (resistant),  actif 

(active),  consistant (consisting),  difficile (difficult), 
désagréable (disagreeable), sérieux (serious). Решта 
4 прикметникі (rassis, pénible, épais, coriace) не є 
запозиченими і не входять до складу ЛСГ “firm” 
в англійській мові,  хоча два з них збігаються в 
деяких  випадках  із  тими  чи  іншими 
прикметниками  зі  складу  ЛСГ  “firm”:  rassis  - 
settled,  sound;  pénible  -  difficult,  hard. 
Прикметники  “épais”  та  “coriace”  не  мають 
відповідних  за  значеннями  прикметників  серед 
тих, що складають ЛСГ “firm” в англійській мові.

Отже,  ми  бачимо,  що  при  запозиченні 
прикметника  “ferme”  із  французької  мови  в 
англійську має місце запозичення дещо зміненої 
форми  “firm”,  але  не  відбувається  переносу 
змісту,  існуючого  у  французькій  мові.  Поняття 
“міцний”, яке відбивається у значеннях “firm” в 
англійській  мові,  нетотожне  поняттю  “ferme” 
французької  мови. Воно зберігається приблизно 
на  54,2%.  Деякі  складові  компоненти  (˜28,5%) 
поняття “міцний” французької  мови,  запозичені 
англійською  мовою,  не  належать  до  складу 
відповідної  ЛСГ.  Приблизно  11,7% смислового 
навантаження  поняття  “міцний”  взагалі  не 
зазнало  запозичення  англійської  мови  і  не 
ввійшло до складу ЛСГ “firm”. Проте англійська 
мова додала до цього поняття деякі компоненти 
змісту  у  вигляді  прикметників  “sound”, 
“substantial”, “established”, “steadfast” (˜17,4% від 
складу  ЛСГ  “firm”).  Два  з  цих  чотирьох 
прикметників  є  запозиченими  з  французької 
(substansial - substantiel, established - établi), але у 
французькій мові вони не входять до складу ЛСГ 
“ferme”.
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SUMMARY

A lexico-semantic group (adjective “firm”) has been investigated in English and  іn French to find 
similar and different lexical components constituting the invariant meaning. The degree of the synonymity of  
the meaning in English and in French has been determined. 

Key-words: semantic structure, contrastive semantics, borrowings, lexico-semantic group. 
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СУБ’ЄКТ ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ МОВНОГО АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ

Розглядаються  різні  підходи  до  вивчення 
категорії  суб’єкта.  Впродовж  розвитку 
мовознавства категорія суб’єкта розглядалась з  
логічної,  структурної,  комунікативної  та 
семантичної точок зору. 

Ключові слова: антропоцентризм, речення,  
суб’єкт.

Однією  з  визначальних  рис  сучасного 
мовознавства є думка про те, що мова потребує 
антропоцентричного підходу до її вивчення, при 
якому  людська  особистість  стає  основою 
визначення предмета, завдань, методів, ціннісних 
орієнтацій  сучасної  науки.  Загальна  тенденція 
гуманізації  наукового  знання  сприяла 
усвідомленню  лінгвістами  того,  що  аналіз 
мовних  явищ  та  фактів  не  може  бути 
об’єктивним, якщо не вийти за межі мови, якщо 
не  звернутись  до  її  творця  і  носія  –  людини 
(І.О.Бодуен  де  Куртене,  В.  фон  Гумбольдт, 
О.О.Потебня,  Е.Бенвеніст,  Р.О.Будагов, 
Ю.М.Караулов, Н.Д.Арутюнова, В.І.Постовалова). 
Центральною  категорією,  яка  пояснює  у 
лінгвістиці  зв’язок  світу,  людини  і  мови,  є 
категорія  суб’єкта,  яка  і  виступає  фактично 
формотворчим елементом антропоцентризму. 

Незважаючи  на  те,  що  термін  “суб’єкт” 
широко  використовується  в  мовознавчих 
дослідженнях,  у  мовознавчій  літературі  немає 
єдиного розуміння  його понятійного змісту.  Це 
пояснюється,  з  одного  боку,  тим  фактом,  що 
мовні  явища,  які  узагальнюються  цією 
категорією,  досить  складні,  а  з  іншого  – 
походженням  та  метанауковістю  терміна 
“суб’єкт”,  який  використовується  з  різним 
категоріальним  значенням  у  ряді  дисциплін 
гуманітарного знання. 

У філософії  суб’єкт  –  це  “людина,  що  діє, 
пізнає  та  протистоїть  зовнішньому  світові  як 
об’єкту  пізнання  та  перетворення”  [24:  327].  З 
позицій  логіки  терміном  суб’єкт  позначають 
елемент дійсності, про який йдеться у мовленні 
[4],  іншими  словами  –  це  предмет  думки,  про 
який  виноситься  судження  [22].  Логічне 
трактування  категорії  суб’єкта  мало  значний 
вплив на  формування  мовознавчих  поглядів  на 
цю категорію, аж до їх ототожнення 

Починаючи ще з періоду античності і аж до 
другої  половини  ХІХ  ст.,  категорія  суб’єкта 
розглядалася  крізь  призму  логічного  та 
формально-граматичного трактування мовознавчих 
понять. 

У логічній концепції речення ототожнювалось 

з  логічним  судженням,  як  “власне  діяльністю 
людської  свідомості  і  способом  нашого 
мислення”, як “основною формою мислення” [3: 
90].  Структура  судження  розчленовувалась  на 
суб’єкт  як елемент дійсності,  про який йдеться 
[4], предмет, про який виноситься судження [22], 
та  предикат,  який  виконує  сигніфікативну 
функцію  ознаки  предмета  [19].  У  граматичних 
концепціях,  які  спиралися  на  понятійну  базу 
логіки  і  ототожнювали  граматичне  речення  з 
логічним  судженням,  у  якості  головних  членів 
речення  виділяли  підмет  і  присудок.  Підмет 
розглядався  як  мовна  маніфестація  логічного 
суб’єкта, тобто мовна реалізація предмета думки, 
що  розглядається  багатьма  дослідниками  як 
референтна  або  денотативна  [23].  А  присудок 
тлумачився  як  спосіб  передачі  ознак,  які 
приписуються  в  момент  мовлення  суб’єкту, 
тобто присудок  виражав те,  що говориться про 
підмет  [11: 6].  За  основу  брався  ідеальний, 
“повний” тип речення,  найближчий за будовою 
до  схеми  судження.  Всі  відхилення  вважались 
“скороченням і опущенням” [10]. 

Представники  формально-граматичного 
мовознавства піддали критиці логічний підхід до 
трактування  речення,  де  головні  члени речення 
визначались  шляхом  суто  смислових,  логічних 
міркувань,  безвідносно  до  його  граматичної 
структури.  У  формально-граматичному 
синтаксисі  використовувався  термін 
“граматичний  суб’єкт”,  або  ж  “підмет”,  якому 
приписувались  суто  формальні  ознаки.  Так,  у 
французькій  мові  підмет визначався формально 
як член речення, що виражається іменником без 
прийменника,  суб’єктним  іменником  чи  іншою 
частиною  мови,  яка  може  бути  заміщена 
відповідним займенником і який узгоджується з 
присудком  [11:  5],  або  ж  він  розглядався  як 
граматична  основа  для  дієслова,  яке  слідує  за 
ним  і  узгоджується  з  ним  [34:  66].  Такі 
визначення  характеризують  підмет  через 
властиві  йому  морфологічні  ознаки  і 
зорієнтовують,  таким  чином,  на  зовнішню, 
формальну структуру речення, не відображаючи 
належним  чином  його  загальномовної  сутності 
як синтаксичної категорії. 

 Чітке  розмежування  логічного  суб’єкта  та 
його  синтаксичних  корелятів  у  системі  мови 
виявилось складним завданням для лінгвістів. У 
синтаксичній  традиції  надовго  закріпився 
одномірний  підхід  до  вивчення  синтаксису 
речення, при якому члени речення розглядались 
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в  єдності  форми,  значення  і  функцій,  без 
належної  уваги  до  явища  асиметрії  форми  і 
змісту.  При  цьому  потрібно  зауважити,  що  у 
французькій  мові  цей розгляд був  ускладнений 
відсутністю окремих термінів для синтаксичних 
та  логічних  понять  –  в  обох  випадках  учені 
використовують термін “sujet”. 

Через  нерозмежування  форми  і  змісту  в 
синтаксичній літературі  знаходимо різноманіття 
суперечливих  тлумачень  підмета.  Так,  одна  із 
авторитетних  граматик  французької  мови 
“Grammaire  Larousse  du  XX-ième  siècle” 
твердить, що “підмет – це слово чи група  слів, 
що означають істоту або неістоту, які виконують 
дію, підлягають цій дії чи знаходяться у певному 
стані” [35: 55]. 

У  цьому  визначенні  традиційна  граматика 
надає підметові  роль агенса,  пацієнса або носія 
стану.  На  думку  сучасного  французького 
мовознавця Ж.Петіо,  таке визначення підмета є 
псевдовизначенням,  оскільки  воно  не  дає 
надійних критеріїв для синтаксичного виділення 
підмета  у  реченні  [40:  50].  Недоліком  такого 
визначення, як зазначає Р.Лаган, є передусім той 
факт,  що  воно  базується  на  семантичній 
інтерпретації  висловлення,  а  особливо  на 
семантичній інтерпретації дієслова [37: 58-62]. А 
сучасний французький мовознавець Ж.-М.Мерль 
зауважує,  що  дійсно  часто  підмет  має  певну 
семантичну  роль,  яка  виявляється  стосовно 
предиката,  але  це  не  може  бути  визначальним 
критерієм  для  дефініції  підмета,  оскільки, 
наприклад, безособове il також є підметом, хоча і 
не виконує ніякої семантичної ролі [38: 6].

З  метою  кращої  ілюстрації  традиційного 
підходу  до  тлумачення  граматичної  сутності 
підмета, наведемо ще одне його визначення, дане 
в  граматиці  “Le  Bon  usage”,  що  має,  так  би 
мовити,  академічний  статус:  “Підмет  –  це 
початкова  точка  висловлення;  він  позначає 
істоту  або  предмет,  про  який  йдеться  і  яка 
актуалізується  у  дієслові.  (…)  Щоб  віднайти 
підмет, перед дієсловом потрібно вжити питання 
qui  est-ce  qui для  істоти  та  qu’est-ce  qui для 
неістоти” [36: 128]. 

Як  бачимо,  таке  визначення  підмета,  з 
одного боку,   як початкової точки висловлення, 
як  істоти  або  предмету,  про  який  йдеться 
корелює з комунікативним аспектом речення, де 
підмет відповідає “темі” [6; 20], а іншого боку – 
спирається на формальні показники. 

Такі  традиційні  визначення  суб’єкта  як 
синтаксичної  категорії  захищають  то 
менталістичні,  то формальні  критерії,  або дуже 
часто  чітко  не  розмежовують  структурні, 
смислові  та  функціональні  характеристики 

суб’єкта.  Розгляд  категорії  суб’єкта  як 
багатоаспектного  синтаксичного  явища  вимагає 
застосування як граматичних, так і семантичних 
та комунікативних критеріїв, та у обов’язковому 
роз’єднанні,  так  і  у  їхньому взаємозв’язку  [33; 
38]. 

Функціональний  ракурс  мовознавчих 
досліджень  відводить  суб’єктові  центральне 
місце  в  організації  комунікативних  актів, 
оскільки  він  спричинює  ментальні  та 
комунікативні  процеси,  осмислює  дійсність, 
реалізовує  «еготворчу  діяльність»  на 
номінативному,  предикатному  та 
аутореференційному рівнях мови [12]. 

Посилений  інтерес  до  комунікативного 
аспекту  речення,  який  розглядає  особливості 
мови з позицій “урахування задач і особливостей 
використання  мови  в  актах  мовленнєвого 
повідомлення”  [21:  15],  виводить  дослідження 
категорії  суб’єкта у комунікативно-прагматичну 
площину (див. праці: І.П.Сусова, О.В.Падучевої, 
О.Л.Доценко  та ін.). 

У  комунікативно-прагматичному  просторі 
вирізняють мовця та його співрозмовника, тобто 
суб’єктів-комунікантів  та  суб’єктів 
некомунікантів.  Суб’єкт-комунікант  (або 
адресант)  виражається  егоцентричним  словом 
“я”  і,  як  стверджує  А.П.Хавхун,  “я”  завжди 
використовується  в  іманентному  значенні 
“людина-адресант”  [28:  37-43],  воно є  основою 
акту  мовлення.  Як  джерело  мовного 
повідомлення,  суб’єкт-продуцент  мовлення 
започатковує ті мовотворчі координати, стосовно 
яких  визначаються  особи,  часи  і  план 
висловлення  [42].  Як  зауважує  Ю.С.Степанов, 
“я”-суб’єктам  властивий  найвищий  ступінь 
індивідуалізації,  який  може  бути  досягнутий 
засобами  мови  [24:  165].  Поряд  з  вираженням 
даного  суб’єкта-комуніканта  займенником 
першої особи “я”, у мові він часто виражається 
дієслівною  флексією.  Проте,  якщо  у  ряді  мов 
суб’єкт-“я”  може  бути  виражений  імпліцитно, 
тобто  за  допомогою  дієслівної  флексії,  то 
нормативна  граматика  французької  мови  не 
допускає  таких  вживань,  тут  суб’єкт  завжди 
експліцитно виражений. Ще однією особливістю 
французької  мови  є  той  факт,  що  тут  при 
багатьох  семантичних  варіантах  предиката 
суб’єкт-“я”  вживається  у  формі,  що  відповідає 
називному відмінкові, а наприклад, в українській 
та  російській  мовах  він  може  передаватись 
непрямими відмінками займенників.  

До групи суб’єктів-комунікантів мовознавці 
відносять також “ти”-адресат, який є суб’єктом, 
що співвідноситься з  людиною-співрозмовником, 
тобто  вказує  на  особу  чи  осіб,  до  яких 
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звертається  суб’єкт-“я”.  Тому  суб’єкт-“ти”,  до 
якого  звертається  суб’єкт-“я”  з  наказом, 
порадою,  побажанням  тощо,  здебільшого 
виступає  виконавцем  волі  мовця.  Суб’єкт-“ти” 
має у французькій мові через бідність морфології 
обов’язкове  експліцитне вираження, так само як 
і суб’єкт-“я”. 

Суб’єкт-“він” є некомунікантним суб’єктом. 
Він  може  бути  учасником  висловлення,  але  на 
відміну від першої та другої осіб, не є учасником 
комунікації  [15: 137].  Е.Бенвеніст  кваліфікує 
третю  особу  як  “не-особу”,  позаяк  вона  не 
співвідноситься  з  жодним  учасником 
комунікативного  акту  [7: 259-261].  Оскільки 
третя  особа  не  співвідноситься  з  жодною 
особою, вона може набувати статусу будь-якого 
суб’єкта, виражатись як іменниковими одиницями 
назвами  людей,  так  і  тварин,  предметів,  явищ 
довкілля  тощо.  На  відміну  від  суб’єкта-“я”  і 
суб’єкта-“ти”,  які  не  виражаються  іменником, 
суб’єкт-“він”  може  виражатись  іменником  і 
через  нього  виконувати  функцію референції  до 
зовнішнього  світу.  В  результаті  суб’єкт-“він” 
набуває  комунікативного  значення  лише  в 
контексті,  “як  результат  сполучення  суб’єкта  з 
предикатом-дієсловом говоріння” [28: 37-43]. 

Отже,  поняття  комунікативно-прагматичного 
суб’єкта бачиться як самопрезентація індивіда у 
ситуації  мовлення  стосовно  ситуації  дійсності, 
структура  якої  експліцитно  чи  імпліцитно 
кодується формальними засобами семантичного, 
синтаксичного  і  текстового  рівнів  мовної 
системи. 

Ще  однією  спробою  відмовитись  від 
традиційного  опису  речення,  що  ґрунтується 
тільки  на  структурних  схемах,  які  мають 
загальне  значення  і  які  можуть  наповнюватись 
різним  лексико-семантичним  змістом,  були 
дослідження  в  галузі  синтаксичної  семантики. 
Поштовхом  для  розвитку  семантичного 
синтаксису  стала  праця  французького 
мовознавця  Л.Теньєра  “Структурна 
лінгвістика” [25].  На  думку  вченого,  схема 
речення  має  семантичну  основу,  тому  він 
розглядає  речення  як  зображення  “маленької 
драми”  зі  своєю  дією,  дійовими  особами 
“актантами” і обставинами “сірконстантами” [25: 
117].  Тобто  Л.Теньєр  розробляв  теорію 
семантичних  компонентів,  які  розрізняються  за 
їх  семантичною  роллю  відносно  предиката 
(агенс,  адресат,  пацієнс).  Репертуар  цих  ролей 
(функцій)  суттєво  відрізняється  як  за  своєю 
номенклатурою,  так  і  за  кількістю  у  працях 
різних  авторів,  їх  налічується  від  чотирьох  до 
двадцяти  п’яти  (див.  праці  Т.Б.Алісової, 
Ю.Д.Апресяна,  В.В.Богданова,  В.Г.Гака, 

Б.Потьє,  І.П.Сусова,  Ч.Філлмора,  В.Ж.Хатчінза, 
Л.Чебана,  У.Л.Чейфа та ін.). 

Виділювані семантичні компоненти речення 
групуються  довкола  предикатного  слова,  яке 
визнається  організуючим  центром  семантичної 
структури  речення.  Граматичною  формою 
предиката   є  дієслово  в  особовій  формі,  яке 
конструює  в  системі  мови  речення,  є  носієм  і 
виразником  предикативності.  Усі 
співвідношення в реченні організовуються через 
дієслово.  Отже,  дієслівна  лексика  передає 
специфіку  відношень  і  станів  реального 
предметного  світу,  вона  відображає  всю 
багатогранність життя та діяльності людини. 

На основі інтенційних властивостей дієслова 
моделюється  пропозитивна  модель  конкретної 
реальної ситуації [32: 23]. У пропозиції дієслову 
надається  статус  предиката,  який  строго 
детермінує  кількість  і  статус  своїх  аргументів. 
Дійсно,  дієслово  у  своїй  семантиці  і  у  своїх 
синтаксичних  зв’язках  уже  потенційно  вміщує 
усі свої актанти. Воно несе в собі тип смислових 
відношень  між  дією,  її  суб’єктом  і  об’єктом. 
Вважається,  що  інформація,  яка  міститься  у 
реченні,  дорівнює  інформації,  яка  міститься  у 
лексикографічному  тлумаченні  дієслова,  яке 
визнається вершиною цього речення [27:  5].  За 
У.Чейфом,  “природа  дієслова  визначає,  що 
собою  буде  представляти  решта  речення, 
зокрема,  які  іменники  будуть  супроводжувати 
дієслово і  як ці іменники будуть  визначатись у 
семантичному плані” [29: 14-15]. 

Здатність дієслова поєднувати довкола себе 
всі інші компоненти речення, тобто виступати як 
структурно-семантичний  центр  різних  за 
класами  речень,  пов’язують  з  поняттям 
валентності.  Л.Теньєр  тлумачить  валентність 
(valence)  як  здатність  дієслова  керувати  різною 
кількістю  зв’язків,  він  порівнює  їх  з  атомами, 
яким  притаманна  різна  кількість  валентних 
зв’язків.  На  його  думку,  валентність  –  це 
потенційна  здатність  дієслова  сполучатись  з 
іншими лексико-граматичними класами  мовних 
одиниць [25: 117-130]. 

С.Д.Кацнельсон  тлумачить  поняття 
валентності  як  “здатність  слова  певним  чином 
реалізуватись  в  реченні  і  вступати  в  певні 
комбінації  з  іншими  словами”  [17: 123]. 
Предикат  здатний відкривати,  за  термінологією 
С.Д.Кацнельсона,  “порожні  місця”  або 
“рубрики”  для  учасників  ситуації.  Ці  “порожні 
місця” “повинні бути заповнені, наче рубрики в 
анкеті” [16: 21]. Отже, дієслово передбачає своїм 
значенням інші семантичні компоненти речення. 
Тісне  семантичне  узгодження  базується  на 
парадигматичних пресупозиціях дієслів. 
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У семантичному синтаксисі суб’єкт бачиться 
як  один  із  аргументів  семантичної  структури 
речення.  Семантична  концепція  синтаксису  не 
ототожнює суб’єкт із підметом, оскільки позиція 
суб’єкта  і  позиція  підмета,  належачи до різних 
структур  (формальної  та  семантичної), 
співпадають  тільки  у  типових  випадках.  Тобто 
підмет  є  тільки  одним  із  можливих  способів 
вираження суб’єкта. 

Деякі  мовознавці  поєднують  поняття 
суб’єкта  з  функцією  референції,  оскільки  він 
вказує на предмет об’єктивної дійсності [9; 23], а 
також із функцією ідентифікації, яка  полягає у 
ідентифікації  предмета дійсності [23].

Нерідко суб’єкт ототожнюється з агенсом як 
з  джерелом  дії  [31; 39;  41].  Вчені,  які 
дотримуються  цієї  точки  зору,  підкреслюють, 
таким  чином,  свідомий  характер  діяльності 
суб’єкта,  а  оскільки  про  свідому  діяльність 
можна говорити тільки тоді, коли мова йде про 
осіб,  то,  можливо,  правильною  є  думка 
Ч.Філлмора, який, виділяючи глибинні відмінки, 
пише: “...Я вважаю, для всіх агенсів, що вони є 
“істотами”  ”  [26:  405].   Таке  ж  ототожнення 
суб’єкта  з  агенсом-виконавцем  активної  дії, 
істотою  знаходимо    у  працях  Т.Б.Бабиної  і 
В.А.Бєлошапкової  [5],   С.Д.Кацнельсона  [18]. 
Але  в  такому  разі  незрозумілим  стає  термін 
“пасивний суб’єкт”  [14].  Так само неможливим 
стає віднесення до категорії суб’єкта  природних 
сил,  які  здатні  виконувати  дію.  Г.О.Золотова 
зауважує  з  цього  приводу,  що  не  всі  речення 
можна  звести  до  структурної  схеми  –  “дія”  і 
“діяч”,  оскільки  вони  по-різному корелюють  із 
своїми  конструктивно-смисловими  і 
експресивними синонімами та їх варіантами [14]. 
Як зазначає Н.М.Арват, суб’єкт може виступати 
не  тільки  виконавцем  дії,  а  й  носієм  процесу, 
стану  якісної  ознаки,  кількісної  ознаки. 
Дослідниця  розрізняє  суб’єкт  активної 
предикативної  ознаки  та  суб’єкт  статальної 
предикативної  ознаки  [2: 41].  Аналогічного 
погляду  дотримується  і  Н.Ю.Шведова,  яка 
вважає, що суб’єктом є той чи те, від кого чи від 
чого  спрямована  дія,  стан  сприйняття, 
відношення  або  ознака.  Тобто  вона  пов’язує  з 
поняттям  суб’єкта  поняття  носія  дії,  стану 
сприйняття, відношення або ознаки [30: 464]. 

Ряд лінгвістів не ототожнюють суб’єкт ні з 
підметом,  ні  з  агенсом.  Зокрема  В.В.Богданов 
вважає, що суб’єкт знаходиться десь між агенсом 
і підметом, не будучи тотожним з жодним із них. 
“Нетотожність  суб’єкта  і  агенса  виражається  в 
тому,  що  позицію  суб’єкта  може  займати  не 
тільки агенс, а й будь-яка інша семантична роль. 
Нетотожність суб’єкта і  підмета проявляється в 

тому,  що  в  станових,  наприклад,  в  активно-
пасивних  перетвореннях,  суб’єктно-об’єктні 
відношення  залишаються  незмінними,  тоді  як 
відношення  підмета  і  додатка  змінюються”  [8: 
40-41]. 

Т.Б.Алісова  зауважує  з  цього  приводу,  що 
“терміни  “суб’єкт”  і  “предикат”  належать  до 
трьох  різних  планів,  які  співіснують  у  будь-
якому  висловленні  –  до  плану  семантичного, 
який  безпосередньо  співвідноситься  з 
позамовною  ситуацією,  до  комунікативного 
плану,  який  виникає  в  процесі  мовленнєвого 
акту,  і  до  граматичного  плану,  де  смисловим 
категоріям  перших  двох  планів  більш-менш 
регулярно  відповідають  спеціальні  граматичні 
форми”  [1:  9].  З  цього  випливає,  що “відносна 
незалежність  граматичного,  семантичного  і 
комунікативного  членувань  речення  вимагає 
роздільного визначення елементів для всіх трьох 
планів”  [1:  10-11].  Отже,  Т.Б.Алісова  визначає 
семантичний суб’єкт і предикат як “поняття про 
предмет  і  поняття  про його ознаки,  який може 
мати  також  відношенням  до  інших  предметів” 
[1: 10-11].  При  цьому  дослідниця  уточнює,  що 
можливо  “формально  визначити  семантичний 
суб’єкт  взагалі  як  таке  поняття  в  даній 
семантичній  ситуації,  для  якого  найбільш 
частотною  чи  єдино  можливою  формою 
вираження  буде  підмет”  [1:  52-53].  Далі 
Т.Б.Алісова  дає  визначення  семантичного 
суб’єкта, протиставляючи його комунікативному 
і  граматичному  суб’єктам,  а  також  підметові. 
Всередині  загальної  категорії  суб’єкта  автор 
виділяє  за  формально-граматичним  ознаками 
шість  семантико-граматичних  типів  [1:  55]. 
Отже,  “семантичний  суб’єкт”,  за  визначенням 
Т.Б.Алісової,  виділяється за таким ознаками: 1) 
він  є  поняттям  про  предмет,  ознака  якого 
виражена в предикаті, 2) його найбільш ймовірне 
і  чи  не  єдино  можливе  оформлення  у 
висловленні  –  підмет  [1].   Тут  потрібно 
зауважити,  що  семантико-синтаксична 
однотипність  більшості  романських  мов 
виявляється  при  вираженні  семантичного 
суб’єкта,  який у більшості випадків співпадає з 
підметом і означає істоту. 

Таким  чином,  протягом  усієї  історії 
вивчення категорії суб’єкта дослідники звертали 
увагу  на  різні  його  аспекти  (логічний, 
формальний,  комунікативний,  семантичний, 
функціональний), не даючи їм системної оцінки, 
що призводило до однобокого висвітлення його 
мовознавчої  сутності.  Системному розв’язанню 
цієї  проблеми  сприяло  визнання  речення  як 
багатоаспектної  одиниці.  Теорія  різнорівневої 
структури  речення  вимагає,  з  одного  боку, 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 41



відокремленого трактування поняття суб’єкта на 
кожному рівні  речення,  а  з  іншого –  цілісного 
розгляду  категорії  суб’єкта  у  поєднанні  його 
формальних та змістових ознак. 
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SUMMARY

The article focuses on different approaches treating the problem of subject. During the evolution of  
linguistic  studies  the  category  of  subject  was  determined  from logical,  structural,  communicative  and  
semantic points of view.

Key-words: anthropocentrism, subject, sentence.
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ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. ЛІНГВОСТИЛІСТИКА
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LE LOCUTEUR EPIQUE : UNE INSTANCE DISCURSIVE DANS LA PERSPECTIVE 
TYPOLOGIQUE ET DIACHRONIQUE 

Статтю присвячено аналізу типологічних 
рис епічного мовця в діахронічній перспективі 
його становлення як певної конфігурації 
дискурсивних інстанцій –  посередниць між 
дискурсивним джерелом,  предметом дискурсу 
та адресатом. Цей процес розглядається в русі  
від  протоінстанції  до  актуального  мовця-
жонглера у вимірах референції до світу події та 
обмежень, накладених відношенням до Іншого. З 
цього  погляду  досліджуються  також  основні  
ознаки  епічного  дискурсу,  які  визначають  його  
синкретичну сутність.

Ключові  слова:  епічний  мовець,  епічний 
дискурс, діахронічна  перспектива,  дискурсивне 
джерело, дискурсні інстанції.

Le  problème  de  l’instance  discursive  –  sujet 
parlant,  sujet  du  discours,   locuteur,  émetteur, 
énonciateur,  acteur  de  communication,  auteur, 
narrateur  –  reste  un  des  sujets  privilégiés  des 
recherches dans le domaine de l’analyse du discours, 
de la théorie de communication,  de la philosophie 
moderne  qui  appliquent  à  son  analyse  leurs 
méthodes  appropriées.  Ces  recherches  nombreuses 
révélant les aspects différents de cette instance ont 
abouti,  en  particulier,  à  l’établissement  des 
typologies de ces instances [8], à la compréhension 
de  leur  caractère  ambivalent  dans  l’interaction 
communicative  [11:  25-29],  enfin,  de  la  relation 
fondamentale de Moi et de l’Autre comme relation 
constitutive de l’univers humain [15]. Cependant de 
telles  recherches  n’ont  pas  encore  de  perspective 
diachronique permettant de suivre ces instances dans 
leur  devenir  socio-historique.  C’est  pourquoi  on 
s’est  proposé  comme  objectif  de  développer 
quelques  pistes  pour  l’analyse  de  l’instance 
discursive  épique  dans  sa  spécificité  historique  et 
typologique.  L’approche  proposée  consiste  à 
jalonner le chemin de l’émergence / manifestation de 
l’instance discursive dans le discours épique partant 
d’une  protoinstance (sujet  locuteur  comme  tel)  et 
passant par le réseau des instances médiatrices pour 
arriver  vers  l’instance  énonciatrice  actuelle 
(jongleur).

La  protoinstance  peut-être  envisagée  comme 
source  de  tout  discours,  le  produisant  en  acte  de 
sémiotisation,  atemporelle  et  vide  de  toute 
opposition  différentielle  interne.  C’est  ce  “degré 
zéro  de  l’écriture” de  R.Barthes,  degré  absolu  où 

l’opacité  du  monde  représenté  est  créée  par  la 
transparence  de  celui  qui  en  parle  et  qui, 
paradoxalement, manifeste sa présence par l’absence 
des  indices  autoréférentiels.  Cette  protoinstance, 
omniprésente et omnisciente, est indifférente à elle-
même mais aussi à son destinataire. Elle n’est que le 
premier mouvement désintégrant l’unité absolue du 
sens  non-manifesté  d’avant  la  sémiosis,  de 
l’uniphonie  non-différenciée  par  l’acte 
communicatif de la mise en discours qui instaure son 
dialogisme.  La  protoinstance  discursive  peut  être 
envisagée  comme  noyau  de  positionnements 
discursifs  potentiels  qui  formeront,  dans  différents 
types  du  discours,  des  configurations  spécifiques 
privilégiant  certains  types  de  relations  au  monde, 
aux  signes,  aux  autres  discours,  à  soi-même.  Ces 
relations  sont  réalisées  dans  un  jeu  compliqué  de 
références et de modes de la mise en discours par les 
instances  que  l’on  pourrait  appeler  “instances 
médiatrices”  parce  médiatisant  les  étapes 
historiquement et typologiquement différenciées de 
la construction des rapports du sujet à l’événement 
unique et au monde, au système des valeur et à soi-
même et projetant ainsi dans le discours leur propre 
image. On peut concevoir ce processus en terme du 
mouvement  partant  de  la  position  initiale  “vide” 
(parce que contenant en germe les positionnements 
discursifs  potentiels)  qui  “se  remplit”  de  rôles,  de 
fonctions,  de  compétences,  engendrant  ainsi  les 
instances médiatrices correspondantes et manifestant 
sa présence au cours de leur émergence en discours. 
Le terme de la réalisation finale de ce processus de 
formation / communication d’un type du discours et 
son  produit  textuel  est  l’instance  actuelle  de  son 
énonciation, réelle (dans la performance actuelle) ou 
servant  de  cadre  (dans  la  situation  de  lecture 
“passive”) pour la formation de l’image globale de 
l’instance discursive dans toute sa complexité. Ainsi 
on  va  envisager  le  locuteur  épique  comme  une 
configuration  des  positionnements  qui  se 
manifestent dans le jeu des “images” des instances 
médiatrices  résultant  en  acte  unique  réalisé  par 
l’instance actuelle pour un destinataire concret. Ces 
instances  opérant  leurs  choix  référentiels, 
axiologiques,  idéologiques,  communicatifs  et 
discursifs  procèdent  par  différents  moyens  de 
valorisation pour investir le discours épique du/des 
sens et créer des conditions pour le/les véhiculer et 
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faire partager par le destinataire. 
L’instance  discursive  se  positionne  établissant 

certains  rapports  au monde  des événements  et  des 
objets,  c’est-à-dire  construisant  certains  modes  de 
référence à ce monde événementiel et objectal. Au 
premier coup d’œil il semble que la chanson de geste 
représente  le  type  pur,  “classique”  de  l’œuvre 
narrative  composée  comme  monologue  de  l'auteur 
omniscient avec les dialogues et les monologues des 
personnages en discours direct.  Mais si  l'on fait  la 
tentative  d'appliquer  les  procédés  analytiques, 
utilisés pour l'étude des œuvres narratives modernes, 
aux  chansons  de  geste  on  s'aperçoit  vite  de  leur 
insuffisance.  La  spécificité  de  ces  oeuvres  est  à 
rechercher,  à  notre  avis,  dans  la  voie  de 
transformation  du  discours  mythique  en  discours 
épique. Marquant le passage “de l'ontologie vers la 
phénoménologie”  le  mythe  saisit  l’événement 
primordial de la création dans le flux existentiel du 
monde non-discret tandis que l’épopée le déconstruit 
en séries événementielles héroïcenriques, le monde 
objectal  soumis  à  leur  représentation.  C’est  le 
discours  mythique  qui  garde  les  traces  les  plus 
évidentes de l’unicité de la protoinstance discursive 
tandis  que  l’épopée,  tout  en  conservant  une  forte 
empreinte  du syncrétisme  culturel  primordial  [voir 
Веселовский 1939],  témoigne  du  début  de  sa 
désintégration. 

La  protoinstance  discursive  qui,  comme  telle, 
est  intrinsèquement  légitime  d’être  la  source  du 
discours, ne faisant encore qu’un tout indivisible du 
sujet  dans  le  monde  et  du  sujet  dans  le  discours, 
émerge  dans  la  chanson  de  geste,  tout  d’abord, 
comme légitimité globale de l’instance discursive de 
représenter  le  monde  d’une  certaine  manière, 
légitimité que l’on ne fait que commencer de mettre 
en question, c’est à dire de valoriser de manière plus 
ou moins explicite. Elle s’y manifeste aussi dans la 
bifurcation  des  positionnements  par  les  instances 
médiatrices qui représentent le monde tantôt comme 
événement  vécu  unique,  tantôt  comme  une 
expérience  généralisée  et  traitée  sous  certaines 
formes  épistémologiques  s’investissant 
respectivement des fonctions et des compétences du 
témoin  oculaire  ou  de  l’acteur  disposant  d’une 
connaissance  absolue  du  monde.  On  peut 
reconstruire  le  chemin  où  émergent  ces  instances 
d’après les traces qu’elles ont laissées dans le texte 
épique et qui sont celles de la perception, de la saisie 
des fragments de la réalité, des impressions retenues, 
du traitement premier de l’information et de sa mise 
en  structures  cognitives,  de  la  construction  des 
représentation et leur mise en discours.

Ainsi  le  mouvement  réciproque  des  deux 
positions actorielles polaires – la saisie immédiate et 
nécessairement fragmentaire de la réalité vécue par 

son acteur  et  son traitement cognitif, axiologique, 
symbolique  se  réalise  dans  le  jeu  des  approches 
référentielles  produisant  ce  qu’Emile  Benveniste 
opposait  comme  discours  actuelle  et  histoire 
rétrospective  [5:  239,  241].  Il  s’agit  alors  d’une 
optique  ambivalente,  syncrétique  et  mouvante,  qui 
construit une sorte du “drame narré”, où le voir et 
l’entendre  du  témoin  qui  limite  la  perspective  du 
temps/lieu  se  dissimulant  dans  l’acte/parole  du 
personnage se transforment en récit  rétrospectif du 
narrateur omniscient. Le mode de représentation de 
la  réalité  épique  qui  pointille  les  étapes  de  la 
déconstruction du vécu en fragments perçus par son 
témoin et de sa reconstruction en récit  rétrospectif 
par  un  narrateur  qui  la  connaît  détermine  la 
structuration spécifique du texte épique. 

Plusieurs traces de la perception immédiate de 
la situation observée se manifestent dans les formes 
compositionnelles et  syntaxiques :  le champ limité 
de l'observation, la vision fragmentaire de la réalité, 
l'attention de l'observateur  fixée sur l'extérieur des 
choses.  Ce  mode  de  référence  “actualisateur” 
engendre,  sur  le  plan  discursif,  le  monologue 
spontané,  une sorte  de  commentaire  immédiat  des 
faits observés (tel est, par exemple, le commentaire 
sportif de nos jours qui “fait voir” aux auditeurs les 
péripéties  des  compétitions)  ou  son  premier 
corollaire culturel – “chanter ce que l'on voit”. On 
peut constater qu’une des séquences monologiques 
de  l’“auteur”  épique  des  plus  fréquentes  dans  le 
texte  de  la  chanson  de  geste  est  la  description 
dynamique  du  combat,  du  comportement  des 
personnages,  notamment  des  manifestations 
extérieures des sentiments, des émotions tels que la 
joie, la colère, le chagrin, etc. Elle sert à représenter 
les faits dynamiques dans le détail de leur succession 
ou déroulement parallèle, rapprochant ainsi le temps 
discursif  du  temps  réel,  ce  qui  produit  l'effet  de 
l'authenticité  dramatique  ou  même 
“cinématographique”1.  De  même,  on  rencontre 
souvent  dans  l'épopée  médiévale  les  descriptions 
statiques  des  armements,  des  reliques,  les 
caractéristiques  des  personnages,  qui  sont  toujours 
centrées  sur  l'aspect  extérieur  des  objets  et  des 
personnages:  Cors ad mult gent, le vis cler et riant 
[21: 1159] . 

On  a  déjà  mentionné  que  cette  optique 
actualisatrice n'épuise pas  à  elle seule  le mode  de 
référence  de  l’instance  épique  à  la  réalité 
représentée.  Une  autre  optique,  que  l'on  voit  se 
dessiner  nettement   dans  le  texte  épique,  est  la 

1 On  peut  noter  une  prédilection  prononcée  pour  la 
description  dynamique  dans  les  belles-lettres  modernes 
qui recherchent, sciemment dans ce cas-là, le même effet 
d’authenticité.
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rétrospection  qui  organise  le  récit  sur  les 
événements.  Si  l'optique  actualisatrice  suppose  le 
caractère  ouvert,  inachevé,  fragmentaire  et  concret 
de  la  réalité  représentée  dû  à  sa  perception 
immédiate,  la rétrospection,  procédant par analyse, 
catégorisation  et  généralisation,  met  en  ordre  les 
éléments, reconstruit le tout d’un fragment, construit 
une  représentation  cohérente  et  logiquement 
arrangée.

Cette  structuration  rétrospective  revêt  la 
forme de la séquence narrative qui est peu fréquente 
dans  le  texte  épique.  Habituellement,  elle  sert  à 
résumer  les  événements  qui  précèdent  l’action 
épique. Tel est, par exemple, le début de la Chanson 
de Roland :

Caries li reis, nostre emperere magnes,
Set anz tuz pleins ad estet en Espaigne:
Trèsqu’en la mer cunquist la tere altaigne.
N'i ad castel ki devant lui remaigne;
Mur ne citet n'i est remes a fraindre,
Fors Sarraguce, ki est en une muntaigne 

[21: 1-6].
A la différence de la description dynamique, les 

événements  et  le  temps  réel  de leur écoulement  y 
sont condensés à un degré considérable.  En même 
temps, on voit  que cette condensation narrative est 
contrebalancée par des images concrètes telles que 
n'i ad castel ki devant lui remaigne ; mur ne citet n'i  
est  remes  a  fraindre.  La  même  tendance  à 
concrétiser  les  formes  de  généralisation  peut  être 
observée partout dans le texte épique. On voit aussi 
que la  parataxe qui  est  l’indice syntaxique la plus 
caractéristique  du  genre  se  manifeste  comme  son 
principe  compositionnel  principal.  On  la  retrouve 
non  seulement  au  niveau  phrastique  où  les  unités 
structurelles  se  trouvent  juxtaposées  au  sein  d’un 
bloc sémantique, mais aussi dans la composition en 
laisses, présentant le monde épique sous forme des 
fragments achevés, voire isolés. L’accumulation de 
premières  données  empiriques  par  la  voie  de 
répétition  des  fragments  sémantiquement  et 
structurellement  identiques  est  une  des  sources 
principales  de  la  création  et  de  la  diffusion  des 
stéréotypes  et  clichés  épiques2 :  ainsi,  les 
descriptions stéréotypées des combats individuels en 
séries de gestes identiques impliquent la perspective 
générale  de  la  bataille;  l'énumération  des  noms 
propres  et  géographiques,  des  termes  de 
caractérisation est le procédé privilégié de la mise en 
récit  épique.  Le  champ  d’application  de  ces 
stéréotypes  épiques  est  très  vaste,  partant  de  la 
composition générale de l’œuvre et aboutissant à son 
organisation langagière en formules et clichés ce qui 

2 de même que les contraintes psycholinguistiques de 
mémorisation et d’improvisation de la chanson par le 
jongleur. 

assure une sorte de stabilité variable de l’expression 
épique.

A côté de la description de la situation par cette 
instance  ambivalente  du  témoin-narrateur,  elle  est 
aussi  représentée  par  les  personnages  qui 
s’expriment,  dans  la  chanson  de  geste, 
principalement en discours direct. Mais dans ce cas 
le  discours  directe  est  assez  éloignée  de  son 
prototype  réel.  E.Auerbach  a  remarqué  que  le 
discours  des  personnages  épiques  n’est,  dans  la 
plupart  des  cas,  que  l’expression  solennelle  de 
volonté qui ne forme pas d’échange dialogique [1: 
134]. Ce sont plutôt des monologues plus ou moins 
développés et  souvent indépendants dans le réseau 
communicatif  général  du  texte.  Le  discours  des 
personnages  épiques  révèle  de  deux  principes 
énonciatifs – celui de la spontanéité communicative 
actuelle  impliquant  un  positionnement  subjectif  et 
individuel  (qui  est  faiblement  marqué  dans  la 
chanson  de  geste)  et  celui,  dominant,  d’une 
communauté  socioculturelle  où  le  normatif 
détermine  l’occasionnel,   filtrant  l’expression 
spontanée,  la  fixant  dans  le  moule  des  formes 
communicatives  consacrées  par  la  tradition,  telles 
que les genres rituels de planctus, de la prière, de la 
jactance, du serrement, du juron, etc. 

La valorisation du concret dans la présentation 
de  la  réalité  épique  détermine  dans  l'organisation 
sémantique  du  texte.  Les  termes  concrets 
prédominent  dans  le  vocabulaire  épique,  qui  est, 
principalement,  un  vocabulaire  de  combat.  Les 
éléments abstraits, se rapportant au domaine socio-
éthique ou psychologique, y sont moins nombreux et 
se  trouvent  souvent  logiquement  et 
grammaticalement  assujettis  à  leurs  propres 
manifestations extérieures : Guillaumes pleura, ki le  
cuer  at  ire  [18:  778],  ou  subissent  une 
concrétisation immédiate : Si grant doel ad que par  
mi quîet fendre  [21: 1631].

Une  autre  particularité  très  significative  de 
l'organisation  sémantique  du  texte  épique  est  la 
désignation  “directe”, qui  résulte de la monosémie 
très  stricte  frisant  la  terminologisation  de  ses 
éléments principaux, ce qui doit être, à l’origine, le 
trait spécifique du discours spontané, concentré sur 
l’objet de l’observation3. On n'y rencontre presque ni 
transfert sémantique, ni diversité de tons stylistiques 
(sans  compter   une  certaine  expressivité  dans  le 
discours  des  personnages  et  les  modalités  des 
interventions  du  jongleur).  Cette  monosémie 
transparente du texte épique se trouve corrélée à son 
aspect  morphosyntaxique  où  l’on  observe  un  haut 

3 P.Guiraud voit dans le vocabulaire de l’ancien français 
une  “grande  variété  et  richesse  des  termes  techniques ; 
dans  la  technique  évidemment  spéciale  à  la  collectivité 
qui, en l’occurrence, est le combat” [10: 36-37].
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degré  de  correspondance  des  rôles  syntaxiques  et 
sémantiques  engendrant   une  sorte  d'homogénéité 
sémantique  et  structurelle  du  texte.  Ainsi,  au 
principe  de  la  désignation  directe  correspond  la 
symétrie des structures logiques et grammaticales, le 
sujet  grammatical,  presque  toujours  animé, 
coïncidant avec le sujet réel de l'action:

Atant y vint uns paiens, Valdabruns 
Icil en vait al rei Marciliun.
Cler en riant l'ad dit a Guenelun  [21: 617-619].
Il faut noter aussi que les thèmes différents ne 

se  combinent  presque  jamais  au  sein  d'une  unité 
syntaxique  ou  compositionnelle.  Par  exemple,  la 
description du comportement  des personnages,  des 
objets  matériels,  etc.  n'inclut,  de  règle,  que  les 
éléments  lexicaux  se  rapportant  à  ces  domaines 
respectifs:

Li empereres ad fait suner ses corns.
Francois descendent, si adubent lors cors
D'osbercs e de helmes e d'espees a or.
Escuz unt genz e espiez granz e forz,
E gunfanuns blancs e vermeilz e blois.
Es destrers muntent tuit li barun de l'ost.
Brochent ad ait tant cum durent li port 

[21: 1796-1803].
L'optique  actualisatrice  se  manifeste  de  la 

manière  la  plus  évidente  dans  la  construction  du 
temps  épique.  Le  problème  qui  attire  depuis 
longtemps  l'attention  des  linguistes  est  l'emploi 
spécifique  des  temps  grammaticaux  dans  les 
chansons  de  geste.  Les  actions  successives  ou 
parallèles y sont désignées par le présent,  le passe 
défini et indéfini, parfois l'imparfait. Un tel emploi 
mixte  ne  se  soumet  pas  facilement  à  une  analyse 
logique  ou  grammaticale  mais  son  éclaircissement 
semble possible  si on l’envisage dans le cadre du 
commentaire immédiat de la situation observée par 
un témoin. Nous avons constaté que le lieu privilégié 
de  cet  emploi  spécifique  des  temps  grammaticaux 
est  la  description  dynamique,  surtout  celle  du 
combat épique [2]. Dans la situation communicative 
de  l'observation  des  faits  dynamiques  et  leur 
représentation  langagière  immédiate,  la  nature 
mouvante  du  présent  se  manifeste  d'une  manière 
prononcée. Le caractère momentané du présent réel, 
se transformant tout de suite en son résultat, reculant 
dans le plan du passé,  se traduit,  dans  le  discours 
spontané, par l'emploi mixte du présent et des temps 
passés grammaticaux4.  L’optique épique venant  du 
4 Par  exemple,  dans le récit  enregistré  authentique qui 
suit:  “Une  fois  a  Saint-Lazare,  tu  sais,  les  gens 
descendent, et puis faut aller tourner à la Place, alors, tu 
sais, un bus, ça se tourne pas comme une voiture ...  un 
taxi, il vient, il allait se mettre la-bas. Il s'arrête juste à ras 
de moi, comme ça. Puis il voyait que j'allais tourner! ... 
Toc!  j'ai  mis en première,  j'ai  tourné.  Puis j'ai  emmené 
son aile, tu sais tu entendais: crac! crac! crac! Tu voyais 

même  positionnement  actoriel  et  communicatif 
reproduit  cette  perspective  spécifique  du  présent 
actuel 5 :

L'escut li freint desuz l'oree bucle, 
De sun osberc li derumpit les dubles, 
Del bon espiet el cors li met la mure,
Empeinst le ben, tuit le fer li mist ultre,
Pleine sa hanste el camp mort le trèsturnet 

[21: 1283-1287] .
L’épopée  tardive  conserve  aussi  cette 

particularité  du  plan  temporel,  par  exemple, 
Gaydon, chanson de geste du XIIIe s. :

Ogiers le fiert sor l'escu de quartier,
Que parmi outre passe le fer d'acier,
Le hauberc fist fausser et desmailler 

[20: 3457-3459].
Ainsi  on  peut  parler  de  la  dominante 

actualisatrice  dans  la  configuration  des 
positionnements de référence au monde. Cependant 
cette  configuration  est  ambivalente  et  dynamique : 
elle représente la réalité sous formes que l’on peut 
désigner comme reproductrices visant à l’adéquation 
transparente et directe du signe et de son référant tel 
qu'il  est  perçu  par  l'observateur  et  l’événement 
comme expérience unique tout en le projetant dans 
un construit rétrospectif qui lui assure son statut de 
valeur, d’historicité, du savoir. 

En établissant  ses rapports avec le monde des 
événements  et  des  objets  l’instance  discursive  les 
met nécessairement en corrélations avec l’Autre en 
tant  que  être  social  représenté  dans  le  discours 
l’envisageant à travers un système des valeurs et des 
institutions régulateurs des rapports sociaux et aussi 
comme  destinataire  du  message  épique.  Cette 
dimension sicioéthique de la référence à l’Autre est 
inséparable de sa dimension symbolique,  celle des 
représentations socioculturelles et des modes de leur 
communication  /  partage,  y  compris  les  rapports 
avec  d’autres  discours.  La  référence  à  l’Autre  est 
aussi  réciproque  car  elle  est  toujours 
autoréférentielle.  C’est  là  que  les  positionnements 
par rapport au monde passent nécessairement par le 
filtre des contraintes établies par les relations avec 
l’Autre  et  se  manifestent  dans  l’orchestration  des 
voix différentes – polyphonie au sens large, c’est-à-
dire configuration des positionnements idéologiques 
en  termes  de  l’individuel  /  collectif,  indifférent / 
marqué, explicite / implicite. On y voit les processus 
assez  compliqués  de  l’identification  de  l’instance 

la voiture dans le rétroviseur, elle sautait!” [14: 25].
5 M.Cohen remarque à juste titre que  “l'ancien français 
littéraire,  non encore  réglementé  et  se  rapprochant  sans 
doute plus de la conversation libre, emploie souvent côte 
à  côte  dans  la  même  phrase  le  passé  et  le  présent 
décrivant des faits passés” [7: 122]. 
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discursive avec cet Autre représenté sous ces aspects 
différents  et  de  l’établissement  des  rapports 
différentiels  avec  lui,  de  l’émergence  de  l’indice 
marqué  axiologiquement  de  l’espace  sémantique 
indifférent  encore  à  l’explicitation  des  valeurs 
fondamentales  relevant  des  discours  constituants 
[12:  112-113].  C’est  la  caractérisation  des 
personnages  épiques  qui  est  surtout  révélatrice  de 
ces processus.

Comme  on  a  déjà  mentionné,  la  chanson  de 
geste  est  un  genre  héroïcentrique  construisant 
l’événement épique autour d’un héros dont les gestes 
sont  observés  et  narrés  par  l’instance  discursive 
embrassant  de  manière  plutôt  syncrétique  le 
déplacement des optiques entre les pôles  “témoin / 
narrateur omniscient”. Dans la structure de l’œuvre 
épique,  une  place  importante  revient  à  la 
qualification  laudative  ou  dépréciative  des 
personnages  qui  se  divisent  d'une  manière  assez 
stricte en  “bons” et  “méchants”. La forme primaire 
de  leur  caractérisation  devrait  être  implicite,  les 
personnages étant qualifiés d'après leur état social et 
leurs  actions  conformes  ou  contraires  aux  normes 
éthiques de l'époque. Cette caractéristique primaire 
est  prédicative  d'après  sa  nature  et  se  réalise,  à 
travers  l'optique  actualisatrice,  dans  la  description 
dynamique  du  comportement  du  personnage.  Les 
indications  sur  l'état  social  ou  le  trait  physique 
individuel du héros (tels le nez de Guillaume ou la 
barbe  de  Charlemagne)  s'effectuent  à  l'aide  des 
termes  précis  dans  les  structures  appositives 
(épithète  homérique)  ou  déterminatives,  situant  et 
différenciant  les  personnages  dans  leur  collectivité 
épique:  Carles li reis, nostre emperere magnes [21: 
1] .

En  même  temps,  la  caractérisation  épique  se 
présente  dans  son  évolution  sémantique  et 
structurale les débuts de laquelle sont à rechercher à 
l’époque  pré-épique.  A  mesure  de  l’éloignement 
dans le temps de l’événement historique qui a servi 
de sujet pour la chanson de geste, avec l’introduction 
de nouveaux personnages, le besoin les classer, de 
les  caractériser  s’accroît  considérablement.  La 
séparation du trait caractéristique de l’objet, son rôle 
autonome  qui  va  augmentant  se  manifestent,  en 
premier lieu, dans l’évolution sémantique des termes 
de caractérisation.  Ainsi,  T.Venckeleer a démontré 
que  les  termes  principaux  de  la  caractérisation 
épique  (ber,  courtois,  fier,  franc,  gentil,  hardi,  
noble,  preux,  riche,  sage,  vaillant),  dont  plusieurs 
avaient,  à  l'origine,  un  sens  anthropologique  ou 
social  neutre,  se  sont  investis  des  connotations 
socio-éthiques  laudatives  attestées  par  les  textes 
épiques  [17].  Répétés  à  maintes  reprises  dans  les 
clichés  épiques,  ces  termes  sont  devenus 
interchangeables,  leurs  sèmes  différentiels  étant 

neutralisés par une connotation laudative commune. 
Dans  le  contexte  épique,  cette  synonymie  est 
renforcée par  l’accumulation de deux ou plusieurs 
termes apposés :  Vait s'en Guillelmes li gentils et li  
ber [22: 272 ]; E Oliver, li proz e li gentilz [21: 176].

Ce  processus  de  l'axiologisation  détruit,  dans 
une  certaine  mesure,  l'exactitude  quasi-
terminologique  de la  dénomination  épique initiale. 
Le  principe  de  la  désignation  directe  est  aussi 
contredit   par  le  procédé  de  la  caractérisation 
indirecte  qui  démontre  la  prouesse  du  héros, 
indiquant  les  qualités  guerrières  de  son  adversaire 
vaincu  (Ses  filz  Malpramis  mult  est  chevalerus;/  
Granz  est  e  forz  e  trait  as  anceisurs  [ibid:  3176-
317]), l'inutilité de ses beaux armes (Sis bons escuz  
un dener ne li valt [ibid: 1269]), sa réaction (Paien li  
fuient com  aloe faucon [18: 5595]).

Se  détachant  de  son  objet,  la  caractérisation 
revêt les formes structurales variées, par exemple, la 
construction à l'objet direct (El sor G. ot molt bon  
chevalier / Fort et hardi por ses armes bailler  [23: 
2582-2583] ); le modèle attributif à l'objet indirect 
(De vasselage fut asez chevaler [21: 25]), différents 
modèles  circonstanciels  (Dunc ad  parled  a  lei  de  
chevaler [ibid: 752]), pour se détacher finalement en 
séquence spéciale:

Uns amurafles i ad de Balaguez;
Cors ad mult gent e le vis fier e cler ;
Puis que il est sur sun cheval muntet,
Mult se fait fiers de ses armes porter;
De vasselage est il ben alosez ;
Fust chrestïens, asez oust barnet 

[ibid: 894-899]. 
La  caractérisation  épique  est  toujours 

hyperbolique.  Elle  vise  le  typique  (et  crée  des 
stéréotypes), s’appuyant sur des images concrètes, et 
sert  de  moyen  de  liaison  intratextuelle  assez  fort, 
organisant  en  un  tout  cohérent  héroïcentrique  la 
mosaïque fragmentaire de l’univers épique. Ainsi le 
discours  épique  médiatise  la  voix  collective  et 
impersonnelle  incarnant  le  modèle  axiologique  de 
l’époque qui ne connaît des déviations que dans le 
dessein  d’un  devoir  ultime.  C’est  pourquoi  on 
observe assez rarement sur le fond régulier lui-aussi 
de  la  modalité  communicative  et  expressive  une 
certaine déviation de la logique stricte des actions et 
des  sentiments,  comme  dans  les  répliques 
juxtaposées  de  Roland  qui  préparent  son  acte 
“démesuré”:

Li quens Rollant, quant il s’oït juger, AOI,
Dunc ad parled a lei de chevaler :
“Sire parastre, mult vos dei aveir cher:
La reregarde avez sur mei jugiet ! (…)”.
Quant ot Reliant qu'il ert en la rereguarde,
Ireement parlat a sun parastre:
“Ahi ! culvert, malvais hom de put’aire” 
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[ibid: 751-754 et 761-763].
De  nombreuses  recherches  consacrées  à 

l’époque  médiéval  démontrent  qu’elle   ne  connaît 
pas  encore  l’individu  ressortant  du  type  social  et 
s’opposant  à  lui  [4:  124  ss.]  et  s’appuie  sur  une 
idéologie  forte  et  invariable,  incarnant  le  point  de 
vue  unique,  considéré  comme  juste  et  infaillible, 
d’une collectivité rigoureusement hiérarchisée. Cette 
instance discursive incarnant  la  voix collective qui 
est  légitime  d’évaluer  et  de  construire  les 
représentations  conformément  à  un  idéal 
socioéthique  est  omniprésente  dans  le  discours 
épique se situant au niveau des traces des discours 
constituants  et  reste  implicite  considérée  comme 
absolue  en  terme  de  vérité  et  du  savoir.  Elle  en 
émerge comme référence de plus en plus explicite au 
modèle  du  comportement  (le  chevalier  agissant 
comme…, en tant  que…,  “a lei  de..”),  au système 
des valeurs et se manifeste sous des formes pragma-
communicatives  directes  et  personnalisées  par 
l’instance  actuelle :  les  exclamations  du  jongleurs, 
certaines  formes  modales  transposent  cette  voix 
occultée  dans  la  réalité  vivante  et  unique  de  la 
performance. 

Les manifestations de l’optique ambivalente de 
l’instance  discursive  épique  que  nous  avons 
analysées  ci-dessus  semblent  confirmer  la  thèse 
R.Menendez  Pidal  sur  l'origine  du  genre  épique 
d'après laquelle les chansons historiques, relatant les 
événements importants dans la vie du peuple, sont 
transmises  de  génération  en  génération  oralement 
sous  forme  des  variantes  improvisées  sur  le  sujet 
donné [13]. Les médiévistes connus tels que E.Faral, 
J.Rychner,  M.Accarie,  P.Zumthor,  I.Siciliano, 
M.Delbouille, M. de Riquer et beaucoup d’autres ont 
essayé  de  dresser  le  portrait  humain  et 
“professionnel” du  jongleur  -  poète,   musicien, 
acteur,  saltimbanque,  intendant  des  plaisirs, 
vagabond, charlatan, acteur, auteur, maître de danse, 
“taboureur”,  sonneur  de  trompe  et  de  “buisine”, 
conteur,  chanteur,  voltigeur,  acrobate,  bateleur, 
mime,  bouffon  “et  autres  choses  encore”,  d’après 
E.Faral   [9:  1-2],  analyser  son  rôle  de  l’acteur 
socioculturel  de  l’époque,  démontrer  les 
particularités  de  la  production  et  de  la 
communication de l’œuvre épique. Ainsi J.Rychner 
attire l’attention au caractère toujours unique de la 
performance de l’œuvre épique improvisée, chantée 
sous l’accompagnement de la vielle et même mimée 
par  le  jongleur  [16:  154-155].   Lors  de  cette 
performance  c’est  toute  cette  configuration  de 
positionnements  diachroniquement  et 
typologiquement marquée que le jongleur représente 
étant cette dernière instance actuelle qui transmet le 
message épique. Ce message final émane, comme on 
l’a indiqué ci-dessus, de tout un réseau d’instances 

qui  médiatisent,  en  fin  de  compte,  la  légitimité 
globale de la source du discours – sa protoinstance, à 
travers  différentes  procédures  de  valorisation  et 
passant nécessairement par le filtre de contraintes de 
nature socioculturelle, discursive, énonciative, etc.  

Ainsi  la  valorisation  de  la  légitimité  de  ces 
rôles, fonctions et compétences de l’instance épique 
laisse  des  traces,  au  divers  degrés  d’explicitation, 
dans  le  texte  épique.  Cette  légitimation  est 
explicitée,  en premier  lieu,  dans les prologues aux 
œuvres épiques où le jongleur se déclare légitime de 
chanter  la  chanson  l’ayant  apprise  de  ses 
prédécesseurs, la parole prononcée et fixée dans la 
mémoire collective jouissant du prestige de la vérité 
et  du  savoir  qui  émanent  d’une  autorité 
incontestable.  Il  l’exécute devant  le  public tout  en 
établissant  avec  ce  dernier  un  réseau  de 
communication maintenue par les incises phatiques 
plus  ou  moins  régulières,  les  appels  directs,  les 
exclamations  laudatives  ou  dépréciatives 
caractérisant  les  personnages  et  leurs  actions.  Ces 
prologues épiques et les digressions du jongleur ont 
une fonction métadiscursive plurielle. C’est là qu’à 
travers la publicité de la chanson et de lui-même, les 
indications  très  personnelles  sur  son  état  et  la 
performance en question, parfois sur le temps même 
de l’exécution de l’œuvre,  le  jongleur établit  avec 
son public des rapports phatiques et communique ses 
intentions pragmatiques, très humaines et concrètes6, 
mais  aussi  se  présente  explicitement  comme  cette 
instance actuelle qui est porteuses de toutes les voix 
actuelles  et  anciennes  qui  construisent  le  discours 
épique.  Cette  polyphonie  se  structurant  en 
profondeur  constitue  l’unité  plurielle  de  l’instance 
discursive  épique.  C’est  cette  configuration 
spécifique des positionnements qui est à la source de 
ce syncrétisme épique prêt à sa désintégration où le 
mouvement  vers  la  création  individuelle  est  très 
fortement  empreint  de  la  répétition  /  reproduction 
anonyme  et  stéréotypée  des  sens  constituants,  où 
l’œuvre ne ressort pas encore d’un discours cyclique 
dans lequel le dictum est en train de se transformer 
en  modus  et  la  notion  de  l’auteur  n’est  pas 
pertinente7.   

6 Comme on le voit dans le prologue à Huon de Bordeau :
Segnor preudomme, certes bien le vees 
Pres est de vespre, et je sui moult lasse:
Or vous proi tous, si cier com vous m’aves, 
Ni Auberon, ne Huon le membre,
Vous revenes demain, apres disner, 
Et s’alons boire, car je l’ai desire (334) 

[cit. d’après 9: 193].

7 Intuition  artistique  ou  recherche  savante,  mais 
Chrétien de Troyes dans un discours romanesque, qui se 
rapporte  à une autre étape de différenciation discursive, 
explicite  sciemment  cette  unicité  plurielle  des  instances 
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Le  syncrétisme  épique  est  d'une  nature 
complexe et profonde. Il embrasse tous les aspects 
du genres: formation, réalisation, contenu, fonctions. 
C’est un phénomène au niveau discursif car, comme 
on  a  essayé  du  moins  de  le  problématiser,  ce 
discours n’établit pas des rapports interdiscursifs au 
sens  actuel  de  ces  terme  applicable  plutôt  pour 
l’analyse des discours modernes, c’est-à-dire, post-
épiques8.  Il  s’agit  non  pas  de  l’interaction  des 
discours  bien  différenciés  mais  des  conditions  de 
leur  émancipation  d’un  fond  discursif  commun, 
prototype,  où  les  traits  spécifiques  des  discours 
prescriptif,  savant  et  littéraire  forment  une  unité 
intrinsèque.  Ainsi  le  rôle  historiographique  de  la 
chanson  de  geste  va  de  pair  avec  sa  fonction 
esthétique. L'effet dramatique, celui de la présence 
réelle (une sorte d'effet  du miroir),  dont  on a déjà 
analysé  l'origine  actualisatrice,  renforcé  par 
l'exécution spécifique de l’œuvre unissant en un tout 
syncrétique  les  éléments  musicaux,  narratifs  et 
dramatiques,  devait  produire  une  impression  forte 
sur l'auditoire médiévale. Il paraît alors que l'optique 
actualisatrice,  créant  une  succession  d'images 
concrètes, assure la visée esthétique du genre épique 
qui,  évoluant dans le temps,  se renforce, s’enrichit 
de procédés nouveaux. De son côté, la rétrospection 
épique  engendre  des  formes  stéréotypées  et 
hyperboliques, qui, dans leur combinaison avec les 

épiques médiatrices qui, dans sa présentation du tournoi 
sous forme de commentaire collectif immédiat, sont déjà 
bien  différenciées entre  le  plan  rétrospectif  de  l’auteur 
déjà  conscient  de  ce  statut  bien  qu’écrivant  à  la 
commande et le plan actuel des personnages:

Veez or cornant cil se prueve,
veez com il se tient el ranc ;
or veez com il taint de sanc
 et sa lance et s'espee nue;
veez comant il les remue ;
veez cornant il les antasse,
corn il lor vient, corn il lor passe,
com il ganchist, comil retorne ! [19: 3208-3215].

 Dans les belles-lettrès modernes ces accents se déplacent 
formant  une  nouvelle  méthode  littéraire.  La  différence 
principale entre  les méthodes épique et  romanesque qui 
lui  succède  se  manifeste  dans  ce  que  l'optique 
actualisatrice  devient  désormais  l'apanage  des 
personnages  et,  plus  tard,  de  l’auteur-personnage 
intradiégétique,  tandis  que  la  rétrospection  reviendra  à 
l’auteur  extradiégétique  “classique”.  Le  roman moderne 
aspire à une nouvelle synthèse de ces deux optiques dont 
le  prototype  “naturel” est  représenté  dans  l'épopée. 
Aujourd'hui, la forme actualisatrice pricipale, unissant le 
plan de l'auteur  et  celui  du personnage,  est  le  discours 
indirect libre.

8 Ce sont d’autres discours, en premier lieu romanesque, 
qui  établiront  avec  lui  ces  rapports  d’inclusion / 
différenciation.

images  concrètes,  font  naître  un  effet  évocatoire 
puissant. 

On  ne  peut  pas  enlever  au  genre  épique  sa 
fonction de prescription, d’éducation et d’incitation 
à l’action directe. La geste épique fixe son attention 
sur l’activité guerrière du héros, qui est une activité 
des plus importantes à l’époque de la formation et du 
partage des domaines féodaux. C’est à travers cette 
activité  que  se  font  voir  les  relations  sociales  et 
celles de parenté, les normes du droit féodal, la vie 
sentimentale  des  personnages.  La  répétition 
constante  des  stéréotypes  du  comportement  du  ou 
indu,  leur  organisation  en  séries  de  formules  et 
clichés avaient non seulement la valeur mnémonique 
nécessaire aux jongleurs-improvisateurs, mais aussi 
contribuaient à l’assimilation du code éthique par le 
public  médiéval.  Les  appels  au  combat,  les 
exclamations  laudatives  ou  péjoratives  des 
personnages  et  du  jongleur,  ses  interpellations 
directes au public constituent un élément important 
du  texte,  la  fonction  performative  duquel  semble 
évidente  dont  témoigne,  par  exemple,  Wace  dans 
son Roman de Rou:

Taillefer, qui mult bien chantout 
sor un cheval qui tost alout
devant le duc alout chantant 
de Karlemagne et de Rolant
et d’Oiver et des vassals 
qui moururent en Rencevals [21: 294].
Les  textes  que  nous  possédons  attestent 

l’existence  (et  l’évolution)  d’un  univers  culturel 
spécifique  unissant  la  vérité  historique  avec  de 
nombreux  anachronismes,  une  leçon  socio-éthique 
avec un imaginaire miraculeux. Il faut aussi tenir en 
considération que la chanson de geste est un genre 
très  ancien  qui,  après  une  longue  période  de  son 
développement orale, arrive à l'étape de la fixation 
écrite du texte qui comprend désormais, à côte des 
traits  archaïques,  même  pré-épiques,  les  éléments 
plus récents, où l'empreinte individuelle du poète se 
fait  sentir  sur  le  fond de  la  création collective  de 
plusieurs  générations  des  jongleurs  et  où  une 
certaine  recherche  savante  du  scribe  se  mêle  au 
“naturel” de l’œuvre primitive9. Il est impossible de 
ranger dans l'ordre chronologique tous les éléments 
du  texte  épique,  mais  il  nous  semble  évident  que 
l'optique actualisatrice jouait  le  rôle principal  dans 
les  débuts  du  genre,  tandis  que  le  principe 
rétrospectif se renforçait à mesure de son évolution. 
Cette  bifurcation  s’accentue  traversant  plusieurs 
couches historiques et culturelles et se projette avant 
tout  vers  les  méthodes  littéraires  modernes, 
permettant,  aux  XIIIe-XIVe  ss.  la  création  des 
œuvres hybrides mi-épiques, mi-romanesques [6].

9 La  valeur  esthétique  domine  dans  l'interprétation  de 
l’œuvre épique par le public moderne.
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On a toutes les raison de considérer le discours 
épique  comme  discours  fondateur  véhiculant  les 
représentations du monde féodal et patrimonialisant 
ses  valeurs.  La  source  de  ce  discours  est  une 
instance plurielle engendrée par les positionnements 
actoriels de l’être en situation, du sujet mémorisant 
et réfléchissant, de l’autorité jugeant et évaluant les 
actes  et  les  faits,  du  sujet  énonciateur  traitant  du 
sujet  en  question  en  dialogue-écho  anonyme  et 
collectif, intertextuel mais encore intradiscursif, avec 
ses  contemporains  et  prédécesseurs  parmi  lesquels 
on  chercherait  en  vain  le  premier.  C’est  cette 
incarnation finale de l’instance plurielle - le jongleur 
qui   crée  /  reproduit  le  message  épique  en  acte 
unique et actuel de la performance. La configuration 
de  ces  positionnements  actoriels  construit  “en 
profondeur” diachronique et en espace typologique 
ses traits différentiels s’émancipant progressivement 
du syncrétisme de base  et  se  manifestant  dans  les 
indices  langagiers  ayant  un  degré  différent 
d’explicitation.  Ces  positionnements  qui  sont  de 
nature  référentielle,  sémiotique  et  communicative 
déclenchent  les  processus  correspondants  de 
valorisation,  cette  dernière  étant  le  mécanisme 
fondamental de construction des sens discursifs.
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LA THÉORIE DES FIGURES COMME PARTIE INTÉGRANTE 
DE LA STYLISTIQUE CONTEMPORAINE

Аналізуються  основні  напрямки  наукового 
пошуку  сучасної  стилістики.  Визначається 
місце теорії фігур серед пріоритетів філології,  
з’ясовуються її основні аспекти.

Ключові  слова:  стилістика,  риторика,  
стилістична  фігура,  троп,  поетична  функція,  
стиль.

La stylistique d’aujourd’hui se présente comme 
une  discipline  aux  directions  multiples  qui 
s’intéresse  aux problèmes  différents.  Les  tropes  et 
les figures constituent de même son champ d’étude 
car ils sont les éléments utiles et indispensables pour 
n’importe  quelle  pratique  stylistique  mais  surtout 
pour  l’analyse  littéraire.  Les  Anciens  ont 
longuement  traité  les  figures  comme  “moyens  de 
s’exprimer  de  façon  frappante,  avec  charme  ou 
avec  émotion” [12:  75].  A  l’heure  actuelle  on 
remarque que même les slogans publicitaires ou les 
titres  des  films  et  des  articles  deviennent  plus 
efficaces s’ils utilisent certaines figures (en premier 
lieu,  la  paronomase,  l’antanaclase,  la  répétition,  
l’apocope, l’ironie, etc.). P. ex.: 

“L’amour  à  mort” (titre  d’un  film  d’Alain 
Resnais);

“Le  ticket  chic,  le  ticket  choc” (proclame  la 
RATP (Régie autonome des transports parisiens));

“Giscard à la barre!” (slogan politique de la 
campagne électorale de V.-G. d’Estaing en 1974);

“Pyrrhus à Moscou” (titre de l’éditorial publié 
dans  “Le Monde” le 14 janvier 2006 sur Vladimir 
Poutine et les relations ukraino-russes). 

Le langage utilise tout – des calembours les plus 
misérables  jusqu’aux  figures  les  plus  raffinées 
comme  la litote, l’euphémisme, la prosopopée, etc. 
Donc,  elles  sont  dignes  de  l’attention  suivie  des 
stylisticiens.  La  publication  au  cours  de  ces 
dernières années de nombreux travaux consacrés aux 
images et aux figures atteste un regain d’intérêt pour 
un mode d’expression dont les savants ressentent la 
nécessité d’élucider le fonctionnement.

La naissance de  la stylistique avec l’apparition 
de l’ouvrage de Charles Bally “Traité de stylistique 
française” en 1909 (précisons que le terme a apparu 
d’abord en Allemagne  dans  la  première  moitié  du 
XIXe siècle) est due au déclin d’une autre discipline 
qui dominait au cours des siècles et qui a élaboré sa 
propre  théorie  d’éloquence et  des  modes  de 
classification des figures. Il s’agit de  la rhétorique 
dont  le nom est  étroitement  lié  au nom d’Aristote 
[4]. Dans l’infinie variété du discours, la rhétorique 
classique cherchait  à  repérer  tout  ce  qui  peut  être 

considéré comme  procédé stylistique régulier,  tous 
les moyens qui d’un discours à un autre peuvent être 
mis en œuvre pour produire un effet particulier sur le 
récepteur. Ces procédés, elle les appelait  figures de  
rhétorique ou  figures  du  discours (le  terme  plus 
actuel est figures de style).

Ce terme de  figure du discours recouvrait  des 
réalités extrêmement diverses et les rhétoriciens de 
l’Antiquité  (Aristote,  Cicéron,  Quintilien  (était 
considéré  comme  le  représentant  officiel  de 
l’éloquence),  et  leurs  continuateurs)  cherchaient, 
d’abord, à observer et  à décrire cette diversité des 
moyens et des effets provoqués par eux. Ils se sont 
efforcés de donner un nom à chacun des procédés 
qu’ils  distinguaient  (d’où  cette  complexité 
taxinomique), mais aussi ils tâchaient de les classer 
en  grandes  catégories  et  de  créer  des  principes 
essentiels  de  telle  division.  A  propos,  dans  sa 
"Poétique",  Aristote  évoque  quatre  types  de  
transport: du genre à l’espèce, de l’espèce au genre, 
de l’espèce à l’espèce, d’après le rapport d’analogie, 
auxquels  correspondent  respectivement  la 
synecdoque  particularisante,  la  synecdoque 
généralisante et  la métaphore. Aristote a créé aussi 
une  autre  classification  qui  était  généralement 
préférée au cours des siècles. La rhétorique classique 
dégageait  comme  figures centrales:  la  métonymie, 
la métaphore, la synecdoque, l’ironie. 

Ajoutons  qu’à  ce  temps-là  on  distinguait  les 
différentes  figures  par  la  nature  du lien  logique 
unissant le sens propre et le sens figuré (Aristote et 
la  rhétorique  antique  mettaient  au  centre  de  toute 
pensée,  de  toute  persuasion  la  logique,  la  preuve 
logique; donc,  la logique constituait la base de la  
rhétorique  ancienne [1:  13]).  Comme  notait 
Nietzsche dans “Le livre du philosophe”,  toutes les 
figures  de  rhétorique  (c’est-à-dire  l’essence  du  
langage) sont de faux syllogismes, et c’est avec eux 
que commence la raison.

La  conception  aristotélicienne  repose  en  effet 
sur  l’idée  que  toutes  les  expressions  qui  font 
apercevoir une ressemblance découlent d’une même 
opération  de  la  pensée  logique  qu’il  appelle 
metaphora.  Et  à  ce  genre  de  metaphora 
appartiennent les comparaisons, les métaphores, les  
énigmes,  les  proverbes,  les  hyperboles,  etc. (à 
consulter sa “Rhétorique” [4], livre III).

Aussi, de tout temps on estimait que les figures  
de  signification ou tropes  (le  mot  appartient  au 
XVIII-e  siècle,  comme  l’atteste  l’anecdote  que 
Dumarsais (XVIII-e  s.)  rapporte  dans 
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l’Avertissement des “Tropes”), c-à-d. “les tropes en 
un seul mot”, constituaient le noyau dur des figures. 
Pour Dumarsais, les tropes constituaient  une sous-
classe des figures de mots.  Dumarsais  dit  que  les  
tropes sont des figures qui permettent aux mots de  
prendre  “des  significations  différentes  de  leur 
signification  propre”,  ils  sont  “une  partie  
essentielle de la Grammaire, puisqu’il est du ressort 
de  la  Grammaire  de  faire  entendre  la  véritable 
signification  des  mots  et  en  quel  sens  ils  sont 
employés dans le discours” [15: 20-21].

La théorie classique de la figure-trope reposait  
sur trois postulats:

1) l’unité est celle du mot,
2) la figure-trope consiste en une substitution,
3) elle  suppose un écart  entre  le  propre  et  le 

figuré et un choix lexical.
P.Fontanier (XIX-e s.) explique  le mécanisme 

tropologique en disant:  “Les tropes en un seul mot 
ont  lieu  par  un  rapport  entre  la  première  idée 
attachée au mot, et l’idée nouvelle qu’on y attache” 
[6:  77].  Pour  illustrer  cette  idée  de  Fontanier, 
comparons  deux  expressions  de  Victor  Hugo: 
“Cette faucille d’or dans le champ des étoiles” (il 
s’agit de la lune) et “La neige fait au nord ce qu’au 
sud  fait  le  sable  ”   (l’expression  ne  signifie  rien 
d’autre  que  ce  qu’il  dit,  mais  l’ordre  des  mots 
inhabituel  permet  de  souligner  avec  force  les 
contrastes), et l’on voit la différence entre le trope et 
le non-trope.

Comme on le sait,  la stylistique a remplacé la 
rhétorique,  tout  de  même  elle  lui  doit  beaucoup. 
Toutefois,  si  la  rhétorique  tâchait  d’élaborer  des  
principes  stricts  du  discours  qu’il  fallait  suivre 
rigoureusement  et  obligatoirement,  de  façon 
pédante,  la notion principale de la stylistique –  le  
style  –  est  basée  sur  un  principe  tout  différent,  
celui  de la  créativité  individuelle.  “La  stylistique 
traite des énoncés et, d’un point de vue esthétique, 
porte  sur  eux  des  jugements  de  valeur.  En  ce 
domaine, le champ de recherches est immense” [8: 
2].  Comme  notait  Henri  Meschonnic dans  son 
ouvrage “Pour la poétique” (1970), le mot poétique 
est  un  mot  qui  appartient  à  un  système  fermé 
d’oppositions et de relations, et y prend une valeur 
qu’il n’a nulle part ainsi, qui ne peut se comprendre 
que  là:  chez tel  écrivain,  dans  telle  œuvre,  et  par 
quoi l’œuvre, l’écrivain, se définit. Etudier la notion 
de figure est une autre manière d’approcher le sens 
des  mots  et  leur  dynamique  d’engendrement  du 
texte.  Donc,  pour  la  stylistique  la  classification 
importe  moins  que  la compréhension  du 
fonctionnement des figures dans le discours.

Revenant  aux  origines,  disons  que  Ch.Bally 
voulait créer une nouvelle stylistique non normative 
qui ne se basait pas sur des postulats rhétoriques en 

réunissant les moyens expressifs de la langue. Pour 
lui,  la  stylistique  doit  étudier,  d’abord,  la  langue 
parlée  et  non  littéraire,  deuxièmement,  les  faits 
d’expression du langage organisés du point de vue 
de leur contenu affectif, l’expression des faits de la 
sensibilité  par  le  langage  et  l’action  des  faits  de 
langage sur la sensibilité,  “les moyens d’expression 
dont dispose une langue”, “elle cherche à déterminer 
les lois et les tendances que suit cette langue pour 
arriver à l’expression de la pensée sous  toutes  les 
formes… à faire découvrir ces moyens d’expression, 
à les définir, à les classer” (“Précis de stylistique”, 
1905). De plus, d’après lui, chaque procédé est censé 
produire  un certain  effet  sur  le  récepteur,  donc,  il 
s’agissait plutôt de la stylistique des effets. 

Comme il était déjà dit, Ch.Bally n’intégrait pas 
la langue des belles-lettres dans le champ d’étude de 
la  stylistique.  La  motivation  est  celle  que  le 
littérateur y fait de la langue un emploi volontaire et 
conscient  dans  une  intention  esthétique.  Il  faut 
étudier  le  français tel  qu’on le parle.  L’emploi  du 
français  par  les  écrivains,  c’est,  d’après  lui,  le 
problème  de  la  critique  littéraire.  C’est  son 
successeur  Marcel Cressot l’a fait un peu plus tard 
(il  s’agit  de  son  ouvrage  connu  “Le  style  et  ses  
techniques”, 1947) en envisageant l’œuvre littéraire 
comme une communication spécifique, pas courante, 
mais esthétique et en fixant comme but principal de 
la stylistique de  “déterminer les lois générales qui  
régissent  le  choix  de  l’expression”.  Depuis  ce 
temps-là  le  texte  littéraire  devient  un  objet 
d’observation exemplaire pour la compréhension des 
mécanismes langagiers.

Charles Bally était un élève illustre d’un autre 
linguiste  éminent,  fondateur  de  la  linguistique 
contemporaine  Ferdinand  de  Saussure,  qui 
révolutionna les études de la langue et dont le rôle 
dans  l’évolution  philologique  on  ne  peut  ne  pas 
apprécier  à  sa  juste  valeur  (à  voir:  Ф.  де Сосюр 
“Курс загальної лінгвістики” [2]) (l’influence de la 
théorie  de  F.  de  Saussure  surtout  sur  l’approche 
structurale envers des tropes et des figures que “Le 
groupe µ” de l’Université de Liège a appliquée dans 
son célèbre ouvrage  “Rhétorique générale” (1970) 
est  déterminante).  D’après  lui,  chaque  signe 
linguistique comporte un signifiant (sa forme) et un 
signifié (un concept). En plus, la parole actualise le 
signe langagier virtuel en le renvoyant à un objet du 
monde  extérieur,  le  référent.  Cette  théorie,  la  
sémiostylistique contemporaine a appliqué au  texte 
en l’appréhendant  comme un signe complexe,  une 
forme-sens,  et  cherchant  à  mener  une  étude 
linguistique de la singularité textuelle en ce sens.

D’après F. de Saussure, la parole se crée grâce à 
une  série  de  choix:  d’une  part,  sur  l’axe 
paradigmatique (choix  d’un  élément  de  série), 
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d’autre part,  sur  l’axe syntagmatique,  c-à-d. parmi 
les possibilités d’organisation des éléments choisis. 
Plus tard le linguiste et poéticien  Roman Jakobson 
va  déterminer  la  superposition  de  ces  deux  axes 
comme  “fonction  poétique”:  superposition  de  la  
similarité  sur  la  contiguïté (à  voir  son  travail 
“Лінгвістика і поетика”).  Donc,  une  des 
orientations  de  la  poétique  structuraliste  consistait 
dans  sa  lecture  du  discours  littéraire  à  partir  du 
croisement de la métaphore et de la métonymie que 
Jakobson  rapportait  respectivement  aux  processus 
linguistiques de  la sélection et de  la combinaison. 
Tout  signe  linguistique  implique  deux  modes 
d’arrangement: la sélection (ou la substitution) et la 
combinaison. Le discours se déroule le long de ces 
deux axes: celui de la similarité (c’est  le processus 
métaphorique)  et  celui  de  la  contiguïté  (c’est  le  
processus métonymique). Les quatre tropes centraux 
d’Aristote  sont  ainsi  ramenés  au  nombre  de  deux 
dans  la  théorie  de  R.Jakobson.  Les  axes 
syntagmatique  et  paradigmatique  servent  à 
l’élaboration  d’une  rhétorique  articulée  autour  du 
couple métaphore/métonymie.

Mais le problème du style n’est pas si simple. 
Là, il faut faire quelques remarques. D’abord, pour 
certains  stylisticiens  le  style  d’un  énoncé  se 
présente  comme  l’ensemble  de  ses  qualités  
formelles [8: 6]. C-à-d. pour eux le style, c’est plutôt 
la forme, non les choses à énoncer, mais la manière 
de le faire, que  la théorie platonicienne distinguait 
déjà.  On peut  dire la même  chose à propos de  la  
figure qui est l’élément de base du style littéraire. 
Déjà  pour  Quintilien (“Institution  oratoire”)  la  
figure était "la forme quelle qu’elle soit, donnée à  
l’expression d’une  pensée,  tout  comme les  corps  
ont une manière d’être".

Deuxième  problème  est  lié  avec  la  définition 
même  de  la  notion  de  choix,  l’importance  de 
laquelle à côté de la  notion d’écart les théoriciens 
ont toujours souligné dans leurs définitions du style. 
P. ex., pour Jules Marouzeau le style est “la qualité  
de l’énoncé, résultat de choix”. “Le choix, c’est-à-
dire le style”, écrit-il dans son “Précis de stylistique 
française” (1959).  Mais  de  quel  choix il  s’agit  et 
comment  le  définir,  car  le  choix  suppose  un  état 
antérieur du texte, le texte est offert à notre attention 
sous  une forme  que son auteur  juge définitive  [8: 
12].  Dans  ce  cas-là  on  commence  à  parler  de  la 
stylistique génétique.

L’autre thèse importante concerne la définition 
du  fait  stylistique comme un écart  par  rapport  à 
une norme. C-à-d. dans chaque texte on peut trouver 
beaucoup  d’expressions  dont  l’écart,  la  déviation 
frappe  par  rapport  à  l’usage  général.  L’écart  par  
rapport  à  la  norme  devient  le  fondement  des  
figures  aussi  et  la  notion  de  figure  devient  

indissociable  de  celle  d’écart.  Ainsi,  au  début  du 
XIXe siècle naît la théorie de la figure-écart (à voir 
aussi  P.Fontanier et  ses  “Figures  du  discours” 
(1821-1827))  qui  a  connu  son  moment  de  gloire 
durant les années soixante du XX-e siècle (P.Valéry,  
J.Cohen, R.Barthes (à consulter la bibliographie)). A 
propos,  les  classiques  définissaient  la  figure 
rhétorique aussi comme l’écart, surtout dans cette  
optique  Aristote  voit  la  métaphore.  Pour  eux,  la 
figure  tire son origine des mêmes  sources  que les 
vices  de  forme:  ce  serait  un  défaut  si  elle  était 
accidentelle  et  non  pas  voulue.  Grammairiens  et 
rhétoriciens  identifient  ainsi  techniquement  les 
figures comme des vices,  utiles dans l’écriture, ou 
comme des impropriétés,  excusables au titre de la 
déviation ornementale.

La  tradition  rhétorique  voit  dans  la  figure  un 
écart  par  rapport  à  l’usage  normal  de  la  langue, 
conception confirmée par Pierre Fontanier, auteur du 
premier traité complet des figures paru en français 
au début du XIX-e siècle, qui estime que “les figures 
du discours sont  les traits,  les formes ou les tours 
plus  ou moins  remarquables  et  d’un  effet  plus  ou 
moins  heureux,  par  lesquels  le  discours,  dans 
l’expression  des  idées,  des  pensées  ou  des 
sentiments, s’éloigne plus ou moins de ce qui en eût 
été  l’expression  simple  et  commune” [6:  64].  De 
nombreux auteurs du XX-e siècle reprennent  cette 
dichotomie  et  assimilent  le  fait  figural  à  une 
“anomalie” (Tzvetan  Todorov),  à  un  “scandale” 
(Roland Barthes), à un  “viol” (Albert Cohen) ou à 
un “abus” (Paul Valéry). Le style se définirait donc, 
d’abord, comme rupture et comme remise en cause 
d’une immédiateté – celle de la parole de tous les 
jours  qui  s’efface  devant  la  signification  visée  [9: 
35].

Tout de suite se pose la question de la définition 
de  cette  norme,  de  ce  “degré  zéro” de  la  langue 
(plus  tard  le  terme  était  largement  développé  par 
R.Barthes [5])  qui  sert  de  référence  pour  la  
définition  de  la  figure.  Les  problèmes  comme  la 
figure et  la  langue usuelle,  la  figure et  le français 
correct,  le  langage usuel  et  le  langage littéraire se 
posent immédiatement. P.Fontanier en son temps, p. 
ex.,  préférait chercher l’écart entre le sens propre  
(littéral)  et  le  sens  figuré,  ce  qui  correspond à  la 
tradition antique. En réalité, cela peut être vrai pour 
la métaphore (écart du sens dérivé par rapport au  
sens  propre) ou  pour  l’ironie  (qui  remplace  le  
signifié par un autre qui lui est contraire) [12: 75]: 
ce lion,  pour  cet  homme vaillant  = métaphore;  ce 
lion, pour cet homme lâche = ironie.  La théorie de 
l’écart  considère  la  figure  comme  une  double  
opération: 1) l’auteur pose un énoncé qui s’écarte de 
la norme, ce lion; 2) le récepteur décode en revenant 
à la norme, “ce brave”. 
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Mais,  comme  note  J-J.Robrieux  [13:  13],  que 
dire  des  figures  usées  comme  catachrèses qui  ont 
presque perdu leur caractère figural. Cela ne va pas 
pour  les figures de mots  ou  de construction. Donc, 
souligne  O.Reboul  [12:  76],  “en  réalité,  la  notion 
d’écart est relative… C’est un écart de se rendre à 
une soirée en tenue de plage, mais aussi de se rendre 
à la plage en tenue de soirée”. Et il continue:  “La 
figure efficace peut se définir comme s’écartant de  
l’expression banale, mais précisément parce qu’elle 
est  plus  riche,  plus  expressive,  plus  parlante,  plus 
adaptée, en un mot plus juste que tout ce qui pourrait 
la remplacer. Et si l’on tient à parler d’écart, c’est la 
figure, la figure réussie,  qui en est la norme” [12: 
77]. O.Ducrot et T.Todorov remarquent que nombre 
de figures ne peuvent constituer un écart, ne serait-
ce  que  parce  qu’elles  se  déterminent  les  unes  par 
rapport aux autres.

Ajoutons que le décodage de certains écarts du 
type sémantique présuppose les connaissances de la 
norme-stéréotype de la part du lecteur. C’est grâce à 
celle-ci qu’on peut deviner le caractère paradoxal ou 
les  nuances  modales  de  la  phrase,  la  tonalité 
humoristique ou ironique, parfois le genre du récit. 
P. ex.:

Une  rafale  déchira  le  brouillard,  la  lune 
reparut; mais, au lieu d’être  ronde, elle était  ovale 
(Gautier);

-  Ah!  oui,  pardon!...  Mais  c’est  plus  fort  que 
moi... je ne vais plus penser qu’à ça toute ma vie...  
un académicien qui ne sait pas lire! (Leroux).

Donc, à côté de ces deux termes principaux de 
la  stylistique  –  le  choix et  l’écart –  certains 
linguistes,  surtout  G.Genette,  P.Larthomas,  placent 
la  notion  de  genre car,  à  leur  avis,  d’abord  on 
choisit  une  certaine  forme,  p.  ex.,  la  forme 
romanesque,  qui  présuppose  certaines  règles  à 
suivre.  Et  même,  la  notion  de  genre  leur  paraît 
fondamentale  (à  voir  aussi  les  travaux  de  J.-
M.Adam).  Soulignons  que  les  genres 
fondamentaux  se  définissent  avant  tout  par  des  
emplois particuliers des éléments de l’énonciation. 
A propos des  figures  rhétoriques  encore  Fontanier 
écrivait  que  “les  figures  qui  plaisent  dans  un 
épithalame  déplaisent  dans  une  oraison  funèbre”. 
Donc, en premier lieu dans des énoncés littéraires, 
ce sont les figures qui y déterminent le plus souvent 
la  stylistique  de  genre,  la  stylistique  d’auteur,  la 
teneur  esthétique,  etc.  Enfin,  R.Jakobson  notait  la 
fréquence  du  processus  métaphorique dans  le 
romantisme et le symbolisme, de la métonymie dans 
le réalisme ou dans le cubisme. Les figures peuvent 
représenter  des  traits  stylistiques  particuliers  selon 
la  période:  litote et  antithèse  pour  les  drames 
classiques,  oxymore et  paradoxe pour  le  baroque, 
apostrophe dans les odes néo-classiques des XVII-

XVIIIe  siècles,  parataxe pour  la  poésie  avant-
gardiste  du  début  du  XXe  siècle,  etc.  Donc,  la 
stylistique  contemporaine  se  pose  beaucoup  de 
questions  parmi  lesquelles  le  problème  de  la  
stylistique des genres occupe une place particulière. 
Pour  aujourd’hui  la  perspective  générique  est 
devenue  une  des  plus  fécondes  branches 
linguistiques où la place à part appartient aux études  
littéraires. 

En  général,  le  problème  principal  de  celles-là 
est  de  déterminer  la  spécificité  des  énonciations  
littéraires,  leur  littérarité (terme  créé  par 
R.Jakobson),  c-à-d.  les  traits  qui  suscitent  chez  le 
lecteur  l’identification  du  texte  comme  l’œuvre 
littéraire et qui naissent grâce au fonctionnement de 
la  fonction poétique.  Comme  nous avons déjà  dit, 
d’après  R.Jakobson,  la  définition  de  la  fonction 
poétique repose sur une conception du langage selon 
laquelle  il  existe  deux  modes  fondamentaux 
d’arrangement utilisés dans le comportement verbal: 
la sélection et la combinaison. L’axe de la sélection 
(paradigmatique) consiste  dans  le  choix  d’un  mot 
dans un stock de termes équivalents d’un point de 
vue grammatical et/ou sémantique. Le choix se fait 
dans  le  stock  d’une  catégorie  de  mots  reconnus 
comme présentant  une certaine  équivalence.  L’axe 
de la combinaison (syntagmatique) consiste dans le 
choix d’une combinaison syntaxique: le critère est la 
contiguïté. D’après lui, la fonction poétique projette 
le principe d’équivalence de l’axe de la sélection  
sur l’axe de la combinaison.

“L’émetteur  manipule,  librement  ou  moins 
librement,  un  stock  expressif  par  rapport  à  son 
message; le récepteur est contraint de tester plusieurs 
grilles  d’interprétation par  rapport  à  un  tout 
expressif figé” [11: 113]. Mais enfin il faut dire que 
les  stylisticiens  reconnaissent  que  c’est  la  figure 
“joue un rôle déterminant dans la caractérisation 
et dans la littérarité” [14: 91]. Elle n’est pas pour 
autant  réservée  à  la  littérature,  le  langage  le  plus 
courant  abonde en figures de toutes sortes,  que ce 
soit des clichés ou non. C’est donc la manière dont 
elles  sont  mises  en  œuvre,  ainsi  que  leur 
combinaison avec d’autres phénomènes stylistiques 
qui  donnent  aux  figures  un  rôle  capital  dans  la  
littérarité.

La  fonction  poétique  implique  que  les  mots 
soient  choisis  en  fonction  de  la  combinatoire  
phonique qu’ils constituent dans  le syntagme. Cette 
priorité  accordée  à  la  combinatoire  phonique  est 
également productrice du sens. Donc, ce principe de 
réitération,  de  répétitions  de  sons,  de  mots,  de 
phrases,  de  structures  jouent  un  rôle  fondamental 
dans  la  poétique  jakobsonienne.  Comme  exemple 
Jakobson  cite  cette  phrase  célèbre  de  Jules  César 
“Veni,  vidi,  vici”.  Disons  que  certaines  figures, 
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appelées figures de diction, comme les allitérations,  
les assonances,  les  paronomases,  les homéoptotes, 
sont fondées sur la seule forme. P. ex.:  ...les petits  
yeux... étaient soudain devenus vivants, papillotants,  
perçants (Leroux).

La définition suivante de la littérature et de son 
critère  principal  a  proposé  Roland  Barthes.  Il 
définissait la littérature par  la prédominance de la 
connotation sur la dénotation (son ouvrage connu 
“S/Z” consacré à l’étude de “Sarrasine” de Balzac). 
Selon  lui,  “la  dénotation  est  la  dernière  des  
connotations”.  En  plus,  il  postulait  le  refus  de 
“l’effet de réel”, refus d’utiliser la langue à des fins 
référentielles: la littérature n’est que langage. Il est 
clair que tous ces postulats sont directement liés au 
sujet traité par nous.

Rappelons qu’un mot d’une langue, un signe,  
a pour fonction première de désigner une réalité: le 
signe chêne, quand il désigne l’arbre qu’est le chêne, 
assure ainsi cette fonction dite de dénotation. Mais à 
ce chêne s’attachent un certain nombre de qualités 
traditionnelles  –  vigueur,  robustesse  –  qui,  p.  ex., 
l’ont fait choisir par  La Fontaine pour l’opposer au 
frêle roseau (la fable “Le Chêne et le Roseau”). Ce 
sont  les  connotations (mot-à-mot:  notations 
“accompagnatrices”) de ce signe qui, à côté de sa 
fonction dénotative peut donc assurer une  fonction 
connotative: si l’on dit, usant d’une métaphore, que 
telle personne est  “un véritable  chêne”,  cela  pour 
signifier  qu’il  s’agit  de  quelqu’un  de  robuste, 
vigoureux, etc.

Dans  le  domaine  linguistique,  la  distinction 
entre dénotation et connotation (l’opposition entre le 
langage de dénotation et le langage de connotation) 
a été développée dans les années 40 par le Danois 
L.Hjelmslev, cela dans le cadre général de l’analyse 
sémantique,  avant  que  cette  notion  puisse  être 
utilisée par la  stylistique contemporaine. Plus tard, 
on cherchera dans un texte  les réseaux connotatifs 
qui, selon H.Mitterand, constituent le style “comme 
l’invention  de  réseaux  connotatifs  originaux,  qui 
peuvent  bien  relier  les  uns  aux  autres  des  mots 
banals,  mais  qui  donnent  à  l’œuvre  ces 
sursignifications  dont  elle  tire  sa  pertinence” [7: 
183].

On  peut  noter  cependant  que  les  rhétoriciens 
classiques, tout en ne parvenant pas à formuler les 
choses de manière rigoureuse et précise, ont parfois 
eu  l’intuition  du  phénomène.  P.  ex.,  Pierre 
Fontanier distinguait  dans  les  objets  figurés  “les 
différentes faces”, il écrivait:  “Les tropes font plus 
encore que transmettre les idées et les pensées, ils 
les peignent plus ou moins vivement, les habillent de 
couleurs  plus  ou  moins  riches:  comme  autant  de 
miroirs,  ils  réfléchissent les objets sous différentes 
faces et les montrent sous le jour le plus avantageux” 

(“Les figures du discours”).
Avec  le  temps  les  buts  de  la  stylistique 

changent.  Michaël  Riffaterre dans  ses  “Essais  de  
stylistique structurale” (1971) a proposé de changer 
de champ d’investigation et d’orienter la stylistique 
vers  une  stylistique  de  la  réception en  créant  le  
concept  d’“archilecteur” et  en  refusant  une 
stylistique des effets de Bally. Il va de soi que toute 
œuvre littéraire cherche à séduire le lecteur. De ce 
point  de  vue  on  peut  définir  les  figures  de  
rhétorique comme des procédés qui donnent à un 
énoncé  une  force  de  persuasion  ou  un  pouvoir  
poétique de suggestion.

Mais  le  problème  de  “l’œuvre  ouverte” pose 
tout de suite celui des  “limites de l’interprétation” 
(à voir  les ouvrages d’Umberto Eco).  U.Eco écrit: 
“En  somme,  dire  qu’un  texte  est  potentiellement 
sans fin ne signifie pas que tout acte d’interprétation 
puisse  avoir  une  fin  heureuse”.  D’où  l’effort  du 
chercheur  pour  rétablir  une  dialectique  entre  les 
deux  pôles  de  cette  tension,  entre  les  droits  du 
lecteur  et  les droits du texte en tant que tel. Ce qui 
amène  non  seulement  à  l’approche  discoursive 
envers  l’œuvre  littéraire, mais  aussi  à  la 
compréhension  du  texte  en tant  qu’un phénomène 
indépendant.  Le  premier  postule  avant  tout  le 
dualisme  du  sujet  –  l’opposition  de 
“histoire”/“énoncé”,  “сюжет”/“фабула”,  -  et 
non seulement. P. ex.,  G.Genette dans les  “Figures  
III (Discours du récit)” (1974), en étudiant le texte 
littéraire,  a  proposé  de  distinguer:  histoire  (ou 
diégèse),  c-à-d.  le  contenu  narratif,  récit –  texte 
narratif  lui-même,  énoncé,  narration – énonciation 
narrative,  acte  narratif  producteur.  Le  deuxième 
amène  en  stylistique  et  poétique  l’approche 
sémiotique du phénomène littéraire, c-à-d. la vision 
du  texte  littéraire  comme  signe  complexe.  Les 
ouvrages  d’Umberto  Eco,  de  A.-J.Greimas,  de 
Georges  Molinié et  d’autres ont  permis  depuis  les 
années 80 un renouveau théorique de la stylistique 
en  réunissant  le  côté  linguistique  avec  l’aspect 
esthétique  et  social.  P.  ex.,  pour  G.Molinié,  “une 
manière  littéraire  est  le  résultat  d’une  structure  
langagière” [10:  12].  Cette  stylistique qui  devient 
alors  une sémiostylistique commence à s’intéresser 
aux  problèmes  de  la  représentativité  contextuelle, 
représentations mentales suscitées par le signe dans 
son contexte, de la manière dont se construit pour le 
lecteur la signification d’un texte. De ce point de vue 
la  métaphore, p. ex.,  devient le mode de penser et  
non  une  simple  figure  d’ornement  du  discours. 
Depuis  ce  temps-là  la  métaphore  n’a  plus  une 
fonction  ornementale mais  signifiante  et  cognitive 
[3]. Les analyses les plus développées du mécanisme 
métaphorique le décrivent en termes de composantes  
sémantiques,  de  conflit  conceptuel et  de  transferts  
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de signification.
Sans  doute  les  recherches  et  les  découvertes 

psychanalytiques, jointes aux expériences littéraires, 
ont-elles  contribué  au  nouvel  essor  des  études 
relatives aux phénomènes imagés, en montrant que 
les  figures,  et  surtout  les  figures  de  sens,  loin  de 
représenter de simples artifices rhétoriques à valeur 
ornementale,  étaient  la  manifestation  d’activités 
inconscientes et imaginaires dont on avait jusqu’ici 
méconnu la fonction créatrice [15: 15].

Donc,  la  stylistique  s’intéresse  au  matériau 
langagier  du texte,  à  ses  manifestations verbales  
qui est le noyau central de toute poétique de l’art  
verbal, elle, devenant la stylistique poétique, essaye 
de  déterminer  les  modes  de  composition, 
l’organisation  thématique,  le  rôle  des  moyens 
stylistiques dans la formation d’un tout  esthétique, 
etc. Son champ spécifique présente aussi l’étude des 
tropes et des figures.
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RÉSUMÉ

L’article est consacré à l’analyse des tendances principales de la recherche stylistique actuelle. On  
détermine la place de la théorie des figures et ses aspects.
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ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ ТА ІНШІ СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ЯК 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ 

ФРАНКОМОВНОГО ВТОБІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ ХХ СТОЛІТТЯ 
(на прикладі роману Наталі Саррот “Дитинство”)

Розглядається  проблематика  авторського  
стилю,  зокрема  питання  функціонально-
стилістичних особливостей художнього часу та 
моделей його комбінування з іншими стилістичними 
фігурами  з  метою  досягнення  ефекту  усного 
мовлення та відтворення мнемонічних процесів.

Ключові  слова: автобіографія,  історичний 
час,  ретроспектива,  фрагментація,  художній 
час, видільні звороти.

Автобіографією  називають  ретроспективну 
прозову  оповідь,  основними елементами  якої  є 
історія  становлення  особистості  автора,  його 
індивідуальний  життєвий  досвід.  Таке 
визначення передбачає три рівні дослідження:

1) форма мовлення;
2) проблематика твору;
3) положення автора в структурі твору.
Суміжні  до  автобіографії  жанри 

відповідатимуть переліченим вище умовам лише 
в певній частині.  Так,  якщо автобіографія  – це 
передусім  оповідь,  побудована  на  законах 
хронології індивідуальної історії, то автопортрет 
чи  есе  (наприклад  “La difficulté  d’être”  Жана 
Кокто,  1947) тяжіють до логічної  організації  за 
більшістю поглядів чи за етапами аналізу, але не 
за  хронологічним  принципом.  Звичайно, 
багатогранність  автобіографії  дозволяє  їй 
містити  елементи  аналізу.  Автопортрет  має 
глобальну генетичну чи історичну перспективи. 
Проте,  за  своєю  структурою  в  першому 
випадку – наративною, а в другому – логічною, 
ці два жанри істотно різняться.

Щоденник,  як  літературний  жанр,  посідає 
важливе місце в групі суміжних до автобіографії 
форм. Автобіографія, як ретроспективна оповідь, 
передбачає глобальність і цілісність сприйняття, 
в той час як текст щоденника характеризується 
певним членуванням оповіді, справляє враження 
сучасності написання та не має фіксованої форми. 

Опозиція  із  мемуарами  вважається 
фундаментальною.  Сама  поява  терміна  пояснює 
особливість жанру.  У “Великому універсальному 
словнику ХІХ століття” читаємо: “Тривалий час в 
Англії і у Франції оповідання та спогади про життя 
залишені видатними діячами політики, літератури 
чи мистецтв, називалися мемуарами” [4: 14]. Трохи 
згодом  з’являється  звичка  називати 
автобіографією мемуари присвячені особистості, 
а не подіям, до яких ця особистість причетна.

Брюно  Верс’є,  досліджуючи  роман  Наталі 
Саррот, вводить поняття “нова автобіографія”, а 
фахівець у галузі  жанрів Філіп Лежен говорить 
про  “поза  жанровість”  цього  твору [2: 69]. 
Звернемося  до  визначення  автобіографії, 
запропонованого  Філіпом  Еженом,  і  спробуємо 
спроектувати кожен пункт цього визначення на 
площину роману з метою з’ясувати, якою мірою 
“Дитинство” Наталі Саррот вписується в канони 
жанру,  а  також,  визначити  об’єм  похибки 
відхилення від цих же канонів.

Автобіографія  –  це  твір,  в  якому  автор 
(оповідач) і головний персонаж є однією і тією ж 
особою [3: 52]. Роман Наталі Саррот відповідає 
такій дефініції:  авторка надає слово оповідачці, 
яка від першої особи відновлює спогади Наташі, 
тобто дитини, якою була авторка. Голос оповідачки 
віддзеркалений  іншим  наративний  голосом 
(дублетом оповідача). Мета такого стилістичного 
прийому  полягає  в  підтриманні  діалогічності 
тексту,  що  гарантує  вичерпне  коментування 
подій  дитинства.  Філіп  Лежен  у  своєму 
визначенні наполягає на тому, що в автобіографії 
основним елементом є прагнення до максимальної 
правдивості  [3: 49].  Саме це, на думку вченого, 
відрізняє  автобіографію  від  будь-якого  іншого 
художнього твору. Таке прагнення до автентичності 
спостерігається  і  у  романі  “Дитинство”. 
Оповідачка  намагається  якомога  вірогідніше 
відтворити  погляди  дитини  і  тому  звертається 
виключно до тих елементів  оповіді,  які  дитина 
здатна  сприйняти.  На  цьому  етапі  і  виникає 
розходження  із  класичною  автобіографічною 
оповіддю. Адже хронологія твору не відповідає 
наративній  логіці  і  відтворює  лише  дитяче 
сприйняття.  Події  не  аналізуються  експліцитно 
персонажем  і  тільки  завдяки  оповідачці  та  її 
дублету з’являються елементи розмірковування, 
які структурують текст. Отже, умова про те, що 
автор, оповідач і персонаж – одна і та ж особа, 
очевидна тільки в осі автор-персонаж.

За  визначенням  Ф.Лежена,  автобіографія  – 
ретроспективна  оповідь  [3: 49].  На  перший 
погляд, “Дитинство” – це опис подій минулого. 
Від  першої  особи  демонструється  прагнення 
звернутися  до  дитинства,  пригадати  дещо  в 
минулому.  Поряд  із  тим,  теперішній  час  (Le 
Présent) є домінуючим. Можливо йдеться про так 
званий  теперішній  час  оповіді  –  стилістичний 
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прийом, покликаний актуалізувати минулі події, 
вказати на їх значущість. Проте, на думку, Монік 
Гослен,  автора  монографії  “Дитинство  Наталі 
Саррот”,  письменниця,  вживаючи  теперішній 
час,  переслідує  дещо  іншу  мету,  а  саме: 
балансування  часів  забезпечує  підтримання 
діалогічності тексту. М.Гослен наголошує також 
на тому,  що оповідачка (одна з  наратологічних 
інстанцій) відмовляється вживати форму минулого 
часу, тому що вона відкидає ідею про існування 
минулого [2: 59]. Минуле як таке не сформоване, 
не  підвладне  усвідомленню,  це  не  “резервуар” 
спогадів,  які  можна  перерахувати,  а  потік 
дитячої  свідомості,  в  якій  не  існує  часовості 
дорослого  світу.  Таким  чином,  Наталі  Cаррот 
відмовляється від традиційної оповіді і виносить 
роман за межі класичного визначення. Головним 
стилістичним  засобом  стає  фрагментація  – 
членування тексту на невеликі за обсягом пасажі. 
Всі  елементи  тексту  зіставлені  без  видимих 
причинно-наслідкових зв’язків.  Єдиним логічним 
ланцюгом  є  саме  існування  виражене  через 
вживання  одного  з  минулих  часі  французької 
мови, а саме Le passé simple. Логіка в романі – це 
категорія свідомості, а не реальності, що є рисою 
дитинства.  Одним  словом,  це  твір,  в  якому 
перевага надається відображенню почуттів, а не 
логічному аналізу подій.

Івет Ван-Даут  розглядає питання про місце 
адресата  в  кадрі  роману.  Зокрема,  у  праці 
“Дитинство”  Наталі  Саррот  або  “Сила  слова”, 
дослідниця автобіографічного дискурсу приділяє 
увагу спробі об’єктивації через функціонування 
другої  оповідної  інстанції  та  її  займенниковій 
парадигмі  [4:  201].  Особливість хронологічного 
маркування  полягає  в  тому,  щоб  відновити  в 
чіткій  послідовності  події,  підвладні  примхам 
людської пам’яті. Хронологія тексту не лінійна, 
адже присутні часові еліпси. Такий стилістичний 
прийом виправданий і  має  на  меті  відтворення 
однієї з прикметних дитячого сприйняття, а саме 
відсутність  усвідомлення  часу.  Датування 
з’являється вибірково і структурує текст у такий 
спосіб,  щоб  художня  площина  вибудовувалася 
переходами  від  спогаду  до  спогаду,  а  не 
актуальним  перебігом  подій.  Зі  співставлення 
таких  спогадів  і  формується  часовість  роману. 
Візьмемо для прикладу процес “пригадування”, 
поданий  на  початку  роману.  Йдеться  про  два 
випадки  із  життя  дитини  (псування  крісла  та 
капризи під час обіду) [5: 13]. Зв’язкою між цими 
випадками  буде  такий  пасаж:  “В  цьому  готелі 
або  в  будь-якому  іншому  подібному 
швейцарському  готелі,  де  ми  з  батьком  знову 
проводили  канікули…”  [5: 15]. Слова  “знову”, 
“подібному”  об’єднають  два  епізоди  у  типову 

групу  і  надають  оповіді  “часовість”.  Натомість 
перебіг  років  замовчується.  Імпліцитно  він 
знаходиться в типографічних пропусках.

З  іншого  боку,  часто  опис  однієї  деталі 
займає  сторінку  і  більше  і  є  своєрідним 
зворотним  відліком  реальної  хронології, 
покликаним  якомога  яскравіше  зобразити 
сприйняття  дитини,  чиї  пам’ять  та  уява  мають 
тенденцію  до  гіперболізації  окремих  епізодів 
Так, дитина “нічого не пам’ятає” про відвідини 
бабусі та дідуся по батьківській ліній, тому що в 
момент їх приїзду вона була здивована удавано 
грубою реплікою батька [5: 184]. 

Існують також інші позначки перебігу часу. 
Це маркери часових змін у формі стилістичного 
повторення. Вживання множини в “мої вечори” 
підкреслює  тривалість  і  невизначену 
подовженість.  Сполучник  “коли”  набуває 
значення  “кожен  раз  як”  і  вводить,  наприклад, 
сцену:  “коли  месьє  Лоран  приходить  до 
батька…”:  “Chaque fois quand monsieur Larant 
venait voir papa…”  [5: 59].  Таке  стилістичне 
повторення часто зустрічається на початку глав.

Для  того,  щоб  вказати  на  приналежність 
сцени  до  теперішнього  часу  дійсного  способу, 
авторка  вживає  чисельні  прислівники:  “по 
середах”, “після обіду” “я іноді граюсь із Люс’єн 
Панар”.  В  багатьох  випадках  непрямі  часові 
позначки змішані: “Коли Віра не зайнята з Лілі, 
коли вона про неї забуває на хвильку, вона іноді 
знов  стає  зовсім  молодою”  [5: 113].  В  цьому 
фрагменті  комбінуються  такі  маркери  часу: 
підрядне  речення  з  обставиною  часу,  введене 
сполучником  “коли”,  теперішній  час  дійсного 
способу  та  ітеративний  прислівник  “іноді”. 
Ансамбль  цих  елементів  дозволяє  розташувати 
пасаж у  часовій  площині  і  звільняє  автора  від 
необхідності  робити  це  експліцитно.  Такий 
стилістичний  прийом  розрізняє  сцени,  не 
залучаючи маркери датування, адже перебіг часу 
підкоряється  законам  вічності,  яка,  здається, 
відокремлює кожну мить. 

Історичний  час  зумовлюється  сaмою 
хронологією подій, яка простежується в романі, 
хоча факти не завжди подані в одній наративній 
манері. Роман “Дитинство” – складна робота по 
відтворенню  процесів  “пригадування”  і  тому 
оповідь  зберігає  всі  закони  і  особливості 
функціонування  людської  пам’яті,  серед  яких: 
розрив в часі між моментом переживанням події, 
моментом пригадування та моментом наведення 
факту;  вибірковість  та  суб’єктивність  пам’яті, 
аналітичне перебільшення.

З того  моменту,  як оповідачка  експліцитно 
оголошує  про  свій  намір  “навести  спогади 
дитинства”  [5: 94], два  граматичні  часи 
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чергуються.  Істотний розрив існує  між словами 
оповідачки, виголошеними в моменту написання 
та  сприйняттям  дитини,  яке  належить  до 
моменту  минулого.  Часте  вживання  минулого 
складеного  часу  доконаного  способу  (Le passé 
composé)  робить  цей  розрив  очевидним.  Перед 
відтворенням  подій  минулого  авторка  за 
допомогою  теперішнього  часу  демонструє 
процес пригадування. З-поміж 70 глав 30 вже в 
перших  рядках  свідчать  про  головний  розрив; 
15 –  містять  минулий  подовжений  час 
(L’Imparfait) або минулий складений. Вживання 
діалогічних форм також покликане підкреслити 
зіставленість  двох  часів  –  дублет  забезпечує 
експліцитне повернення до минулого. 

Критичний  голос  керується  прагненням  до 
правдивості  та  автентичності:  оповідач  –  до 
точності.  Обидва  діалогуючі  голоси 
взаємодоповнюються.  Простежуючи  “тропізми” 
дитинства,  Наталі  Саррот  домінантною  обирає 
градацію за “важливістю” подій для пам’яті, а не 
градацію за хронологією.

Доцільним є також аналіз часів “сильних” і 
часів “слабких”, які в романі займають важливу 
архітектонічну  нішу.  Довгі  глави  відповідають 
сильним  часам  (temps forts)  оповіді.  Іншими 
словами  сильні  часи  (в  даному  випадку 
теперішній  час)  позначають  щасливі  миті, 
моменти  прийняття  важливих  рішень.  Зокрема 
друга  глава  присвячена  одній  сильній  події,  а 
саме  незвичайній  зухвалій  поведінці  Наташі  в 
дитячій їдальні одного швейцарського готелю, в 
якому  дівчинка  перебувала  на  канікулах  з 
батьком.  Оповідь  побудована  у  теперішньому 
часі. Складається  враження  ніби  подія 
сингулятивна. Та епізодичне вживання минулого 
подовженого  часу  (Imparfait)  вказує  на  те,  що 
подія ітеративна: “Mais aucun de ces mots,  aucun 
effort de persuqsion ;  qucune supplicqtion ne 
pouvaient m’inciter à  ouvrir la bouche” [5: 59]. На 
перший  план  неодмінно  виходять  образи  з 
минулого.  Тільки  вони  мають  значення. 
Характерно те,  що дієслова,  якими передається 
подія  з  минулого,  формують  той  особливий 
теперішній час оповіді, який набуває значення не 
через  маркування  єдності  оповіді,  а  через 
ведення  першого  плану  оповіді.  Отримуємо 
ключ до розуміння  принципу вживання часів у 
тексті:  на  першому  плані  –  сильні  сцени  і 
сильний час (Présent),  які  описують  внутрішній 
світ  дитини,  її  сьогодення  (le présent vif);  на 
другому  плані  –  ітератив  та  минулий 
подовжений час (imparfait),  минулий  складений 
час (le passé composé) чи простий минулий час (le 
passé  simple)  для  зображення  менш актуальних 
або менш гострий подій: “Et tout s’est effacé; dès 

le retour à Paris chez ma mère” [5: 128].
Структурування  тексту  базується  на 

балансуванні  двох  часових  актант.  Короткі 
глави,  присвячені,  наприклад,  читанню  поезій 
(зумисно  наївному)  або  сцени  танку  із  Вірою, 
змінюються  довшими  уривками.  Характерною 
рисою  такого  балансування  є  не  лише  зміна 
часово-просторових маркерів, а значною мірою, 
пошук  “тропізмів”,  пригадування  відчуттів  з 
минулого,  які  для  більш  сильного  звучання 
подаються в теперішньому часі.

Більшість  глав  роману  дуже  короткі.  Вони 
мають  неістотне  тематичне  та  ідейне 
навантаження.  Дитячі  примхи,  спогади  про 
шкільне життя або про канікули – все це можна 
зустріти  на  сторінках  будь-якого 
автобіографічного  твору.  В  чому  ж  інновація 
стилю Наталі Саррот? Аналізуючи ґрунтовно текст 
роману,  простежуємо,  що  метою  авторки  є  не 
відтворення  часово-просторового  зв’язку  між 
подіями,  а  зображення  емоцій,  почуттів, 
переживань, пов’язаних з тією чи іншою подією. 
Так 81,5 % тексту складають глави об’ємом менше 
ніж 10 сторінок, 62 % - це глави, що складаються з 
однієї,  двох,  або  трьох  сторінок.  Так  звані 
“короткі” глави можуть охоплювати декілька років 
із життя родини, а інші “довгі” – це спогади про 
одне літо. 

Для стилю Наталі Саррот характерний ефект 
непослідовності  оповіді,  який  досягається 
шляхом  застосування  різних  стилістичних 
прийомів,  які  діють  на  синтаксичному  роівні. 
Так, фрагментація тексту відтворюється всередині 
окремого  речення.  Здебільшого,  речення 
порівнюються, рідше – координовані сполучником 
“et” (і).  Сполучник  є  показником  нейтральної 
координації і використовується для нейтралізації 
логічних зв’язків, привнесених іншими формами 
координації  речення.  Такий  стилістичний 
прийом надає тексту рис усного мовлення.

Текст  роману  пронизаний  прагненням  до 
природності  мовлення.  Розглянемо  наприклад 
діалог між дівчинкою та батьком, який знайшов 
поштову листівку підписану загиблим братом [5: 
73-74].  Лінія  оповіді,  пряма  мова,  опис  змісту 
листівки,  слова,  написані  незадовго  до  смерті, 
наведення сцен із минулих років, проведених у 
родинному  колі  і  знову  пряма  мова  –  всі  ці 
елементи  чергуються  в  одному  тематичному 
відрізку.  Уривок  містить  два  типи  діалогу: 
розмову батька і доньки та суперечку оповідачки 
та  її  дублета.  Прикметно,  що  зміни  реєстру 
дискурсу  не  мають  маркувань  у  тексті.  Навіть 
наявність абзацу не завжди позначає перехід від 
одного оповідного плану до іншого. Орієнтиром 
слугує лише зміст слів, які вимовляються. За ним 
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і визначаємо, хто говорить, адже співрозмовники 
позначені  “je”  я  та “tu”  ти  –  еквівалентними 
займенниками.  Модифікації  хронологічної  осі 
оповіді  не  позначені  експліцитно.  Час  оповіді 
зберігається  один  і  той  самий  –  теперішній. 
Непрямі часові позначенні типу “rue Flatters”, на 
якій  деякий  час  проживала  матір  Наташі 
дозволяє  зрозуміти,  що йдеться  про подію,  яка 
передувала наведеній сцені.

Фрагментація  проявляється  на 
графологічному  рівні  через  наявність  трьох 
крапок у кінці та всередині коротких речень. 

Парадоксальним чином фрагментація сприяє 
налагодженню  зв’язності  тексту:  речення 
переривається у той момент, коли логіка потребує 
переходу до іншої теми: “Cela me donne chaque 
jour la sensation de grimper jusqu’à  un point 
culminant de moi-même, où l’air est pur, vivifiant ... 
un sommet d’où  […]”  [5:  58].  Прогресія 
зупиняється, тому що підрядне речення  “où  l’air 
est pur,  vivifiant”  вводить  іншу  тему, 
пропускаючи  об’єкт  “point culminant”  через 
детермінатив “l’air”. Фрагментація не є фактором 
порушення  логічного  зв’язку  в  реченні,  а, 
навпаки,  сприяє  виробленню  безперервності 
думки,  яку  мовні  засоби  не  завжди  здатні 
забезпечити.

Засіб  дислокації  полягає  у  тому,  що  події 
роману  подаються  in medias reis –  тобто  не  у 
своєму джерелі,  а в процесі розгортання. Такий 
стиль  робить  мову  оповіді  більш  живою, 
природною. Із цим пов’язана і така особливість: 
наратологічне  навантаження  знаходимо  не  в 
часово-просторовій  чи  протагоністичній 
площині, а у відповідності до центральної теми 
твору  –  пошукові  тропізмів  дитинства.  Так, 
ініціальні  фрази німецькою мовою “Das tust du 
nicht”  чи  “Ce n’est pas ta maison”  [5:  45] 
відповідають  тропізму  сили  слова,  а 
транслітерація з російської “Tebia podbrossili” [5: 
60] містить теорію іншомовного означаючого.

Присутні й інші форми дислокації, пов’язані 
із “пригадуванням” подій з минулого за окремими 
обставинами. Кожний новий елемент події ніби 
відрізаний  від  центрального  елементу  трьома 
крапками: “Dans une forêt des environs de Paris, 
sur un chemin...le soleil est doux ... je me suis juchée 
sur mon vélo...”  [5: 149].  Відсутність  причинно-
наслідкового  зв’язку  між  двома  реченнями  та 
порушення прямого порядку слів допускається з 
метою виділення центрального сегменту. 

Поряд  із  названими  фігурами  широко 
застосовуються  видільні  звороти  типу  “c’est…
qui”  і   “c’est…que”,  які  мають  в  основі  ефект 
запізнення  очікуваного  елементу:  “C’est mon 
émerveillement qui surtout me revient”  [5:  56]. 

Фраза  здається  перерваною,  а  очікуваний 
елемент,  наділений  афективним  забарвленням, 
просто  відкидається.  Ілюстрацією  такого 
прийому буде епізод втрати улюбленої  іграшки 
Наташі:  “Je vois que mon ours Michka que j’ai 
laissé  couché  sur mon lit...il est plus mou et doux 
qu’il n’a jamais été...il n’est plus là” [5:  90].  Для 
встановлення  причинно-наслідкового  зв’язку  в 
оповіді достатньо речення на зразок :  je vois que 
mon ours n’est plus là.  Техніка  написання, 
застосована  авторкою,  дозволяє  з  одного  боку 
охопити  процес  “пригадування”  оповідача,  а  з 
іншого – відтворити емоційний стан дитини, яка 
відкриває для себе неприємну новину.

Енумерація  –  стилістичний  прийом 
покликаний  створити  враження  “написання  за 
музичними законами”.  Така  стилістична  фігура 
динамізує текст: “J’ai beau me recroqueviller, me 
rouler en boule, me dissimuler, ... la peur se glisse 
vers moi, s’infiltre...” [5: 97].  Для надання тексту 
невизначеності, притаманної дитячому сприйняттю, 
Наталі  Саррот  звертається  до  поєднання 
стилістичної  фігури  енумерації  та  неозначених 
займенників  “quelque  chose”,  “rien”,  “on”, 
“...jamais plus cette sortie d’intensité-là,  pour rien, 
parce que  je suis dans cela, dans le petit mur rose, 
les fleurs des espaliers, des arbres, la pelouse, l’air 
qui  vibre...”  [5: 259].  Енумерація  це  одна  з 
найбільш вживаних фігур  в  тексті  (65  % серед 
усіх фігур тексту).

Серед  інших  вживаних  стилістичних  фігур 
назвемо  авторські  метонімії:  “As-tu reçu des 
lettres de Saint-Petersbourg?” [5: 134] тобто листи 
матері,  яка  на  той  час  проживала  в  Санкт-
Петербурзі;  повторення  (anticipation,  reprise): 
“Maman qui n’a pas son pince-nez, elle ne le porte 
que pour lire,  se penche tres bas pour voir…” [5: 
30];  анаколути  (anacoluthes) та  замовчування 
(reticence):  “...  je  devrais  porter  ça  enfui  en  moi, 
cette lacheté, cette trahison...” [5: 18].

Роман “Дитинство” містить міркування про 
значення  слова  для  передачі  потрібного 
світобачення,  іншими  словами  –  як  зброї  для 
здійснення  впливу  на  читача.  Всі  міркування 
розвиваються у чотирьох напрямках:

1) іншомовні означуючи (signifiants)
2) слово як символ загрози (méfiance)
3) слово як порятунок (sаlut)
4) слово як принцип написання
Іншомовні слова – невід’ємний атрибут твору: 

російські, німецькі, згодом англійські означуючі 
надають  текстові  особливого  рельєфності. 
Персонаж, який проживає одразу у двох країнах, 
Росії та Франції, багато подорожує, стикається із 
проблемами  білінгвізму.  І  як  наслідок, 
виробляється  особливе  ставлення  до  слів, 
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з’являється відчуття  рельєфності  слова.  Наташа 
демонструє розуміння того, що слова різних мов 
відповідають  певному  поняттю,  яке  не  завжди 
передає одиницю іншомовної картини світу. Так, 
у  оповідачки  значення  префіксу  російського 
дієслова “подбросить” (abandonner)  асоціюється 
із  неприємними  відчуттями,  пов’язаними  із 
специфічним  контекстом  вимовлення  такого 
дієслова. 

У дитячій уяві персонажу роману слова – це 
завжди загроза. Такий настрій з’являється вже на 
початку  роману:  “Ce que je crains...” [5: 9]. 
Лексичне  поле  слова  у  романі  містить  такі 
категорії як заборона: “Non, tu ne feras pas ça” [5: 
21].  Слово  тут  –  репресивний  апарат,  що 
передається зростаючою градацією: “Les paroles 
m’entourent,  m’enserrent,  me ligotent,  je me 
débats...” [5: 106].  Категорія  певного  канону, 
закону  може  бути  проілюстрована  таким 
фрагментом: “Parce que ça ne se fait pas” est une 
barrière, un mur, vers lequel nous venons buter” [5: 
106].  Слова  Вєри  взяті  у  лапки  для  кращої 
демонстрації відчуженості почутих неодноразово 
слів. Паралелізм слово-бар’єр (стіна, перешкода) 
та граматичне заперечне комбінуються з метою 
передати  фізичне  відчуття,  яке  виникає  при 
сприйнятті  слова.  Так,  у  реченні,  яке  містить 
просту метафору “le mot qui frappe; c’est bien le 
cas de le dire, de plein fouet” [5: 63] підметом є le 
mot  слово.  Нижче  ця  думка  повторюється:  “Ce 
même malheur a fondu sur moi, il m’enserre, il me 
tient” [5: 64]. Цього разу підметом буде “ce même 
malheur” (нещастя).  Таким  чином  слово 
передувало  реальному  відчуттю  і  надало  зміст 
тому, що не існувало б поза словесною формою. 
Цю думку формує дублет оповідачки: “C’était la 
première  fois que tu avais été prise ainsi,  dans un 
mot?” [5: 71].  Тема  слова  простежується  в 
наведенні шкільної вправи. Так. Диктант вiдіграє 
визначальну  роль  в  усвідомленні  слова  як 
своєрідного  порятунку  від  самих  же  слів.  У 
контексті  такої  вправи  слово  не  становить 
жодної  загрози  для  дитини,  адже  тут  воно 
“приручене”:  “chacun se détache avec netteté;  sa 
forme se dessine comme jamais celle d’aucun mot 
de mes livres...”  [5: 203].  Мова розглядається як 
система  впорядкована,  логічна  і  стабільна. 
Володіти мовою набуває значення володіти собою.

Головний принцип авторського стилю Наталі 
Саррот зашифрований в одній з емблематичних 
сцен  роману,  яка  стосується  традиційної 

прогулянки в Люксембурзьких Садах. “Quel mot 
peut s’en saisir? pas le mot à tout dire:  “bonheur”, 
qui se présente le premier, non, pas lui ... “félicité”, 
“exaltation”,  sont  trop  laids,  qu’ils  n’y  touchent 
pas...et  “extase” ... comme devant ce mot ce qui est 
là se rétracte... “joie”,  oui,  peut-être...” [5: 67-68]. 
Йдеться про складність обрання влучного слова 
для  передачі  відчуття.  Письменницею повністю 
заперечується  тенденція вживати  те  слово,  яке 
перше спало на думку,  адже воно “фальшиве і 
тривіальне” [2: 56]. Потрібно шукати точне слово, 
яке  передає  дитяче сприйняття  в  момент 
переживання тієї чи іншої події.

Перераховані  стилістичні  фігури  покликані 
надати  тексту  рис  усного  мовлення,  зробити 
оповідь більш динамічною та емоційною.

Отже,  вивчення  основних  функціонально-
стилістичних  засобів,  залучення  елементів 
порівняльного  аналізу  архітектоніки  роману 
“Дитинство”  Наталі  Саррот,  огляд  найбільш 
вагомих критичних праць дозволяють говорити 
про  оригінальну  теоретичну  модель 
автобіографії  ХХ  століття,  вказати  на  її 
відмінності  від  класичного  жанрового  твору та 
окреслити перспективи дослідження авторського 
стилю.  Проаналізовані  у  статті  стилістичні 
засоби,  об’єднані  в  площині  художнього  часу, 
покликані  надати  тексту  рис  усного  мовлення, 
відтворити  із  максимальною  об’єктивуючою 
вірогідністю  процес  пригадування,  зробити 
оповідь  більш  динамічною  та  емоційною.  Так, 
прозовому  дискурсу  надаються  всі  необхідні 
елементи  для  зображення  особливого  дитячого 
світосприйняття – носія нового, що в свою чергу 
дає  підстави  говорити  про  якісно  новий  тип 
автобіографічного прозового дискурсу.
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SUMMARY

This article concerns the author's original stylistic procedures making the autobiographical discourse  
more authentic. The special attention is paid to tenses' correlations and to different figures representing the 
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НАУКОВА ПОЛЕМІКА ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

Висвітлюються  загальнотеоретичні  засади 
текстової  та  дискурсної  структури.  
Пропонується  ряд  класифікацій  дискурсу  та 
перелік  його  характерних  рис  як  одиниці  
комунікативного аналізу.

Ключові слова: лінгвістика, текст, дискурс,  
дефініція, мовлення, типологія

Сучасна  лінгвістика,  висуваючи  цілий  ряд 
дослідницьких парадигм,  зберігає  в  числі 
пріоритетних функціонально-комунікативну,  яка 
орієнтується  на  антропоцентричність,  мовну 
діяльність в її  різних варіантах і варіаціях. При 
цьому центральними одиницями  вивчення  є  як 
текст,  так  і  дискурс.  Кожне  із  цих  понять 
трактується  неоднозначно,  тим  більше  серед 
дискусійних  залишається питання  про 
розмежування цих одиниць. 

До  того  часу,  коли  поняття  дискурсу  та 
дискурсного  аналізу  широко  поширюються, 
традиція  використання  вказаних  термінів  уже 
існувала,  причому  вони  вживались  поряд  із 
термінами “мова” або ж “мовленнєва діяльність”, 
виступаючи при цьому нерідко як їхні синоніми. 

Інтуїтивне звернення до нового поняття було 
викликано  не  лише  модою  й  не  лише  змістом 
слова  дискурс,  яке  використовується  в  різних 
значеннях,  що  дає  змогу  вченим  стверджувати 
про  “розмитість”  його  поняттєвих  меж.  Воно 
було пов’язано з виниклою потребою в створенні 
такого нового концепту, який би поєднав існуючі 
нечіткі  уявлення  в  єдине  ціле  і  допоміг  би 
відобразити  породжуване  в  особливих  умовах 
мовлення  з  комунікативними  умовами  його 
породження.  В  літературній  мові  цей  термін 
може  означати  й  мову,  й  бесіду,  й  розмови,  й 
лекції, й послідовне викладення думок і роздуми 
з  переходом від  однієї  теми до  іншої.  Поняття 
дискурсу часто асоціюється з типами та формами 
мовлення,  принципами побудови  повідомлення, 
його  риторикою  (монологічний,  діалогічний, 
наративний,  риторичний,  іронічний  тощо), 
характеристиками  мовлення  окремої  людини  і 
груп  людей  (особистісний,  неповторний, 
авторитарний). Розглядають  дискурс  і  як 
функціональний стиль, різновид мовлення (усний, 
писемний,  науковий,  художньо-белетристичний, 
діловий, літературний); різновид функціонального 
стилю,  його  реалізацію  в  різних  сферах 
спілкування  (юридичний,  судовий,  газетний, 
студентський);  як  жанр  художньої  літератури 
(прозовий, ліричний, драматичний).

Незважаючи  на  велику  роботу,  зроблену 

лінгвістами  в  галузі  дискурсивного  аналізу,  на 
потік праць, присвячених різним типам дискурсу 
та різним аспектам його здійснення (Е.Бенвеніст 
[2],  Т.А.  ван  Дейк  [3],  О.Кубрякова  [5], 
К.Я.Кусько [6], М.Л.Макаров [8], Ю.С.Степанов 
[10],  К.Ф.Сєдов  [9],  У.Чейф  [12]),  навряд  чи 
можна  говорити  сьогодні  про  існування 
загальноприйнятого  визначення  дискурсу  і 
навряд чи можна стверджувати про те,  що вже 
існує єдина і цілісна теорія дискурсу. 

Тому  метою нашого  дослідження  є 
аналітичний огляд дефініцій поняття дискурсу та 
виявлення основних відмінностей між текстом і 
дискурсом.

Як  зазначає  У.Чейф,  “і  надалі  існує 
необхідність  моделі  природного  дискурсу,  яка 
об’єднала  би різнорідні  когнітивні  та  соціальні 
фактори, що відповідають за організацію мови” 
[12: 49-66]. Це спричинене насамперед тим, що 
дискурс  різнобічний  і  є  досить  очевидним 
обмеженість будь-яких спроб змоделювати його 
структуру,  зводячи  дискурс  до  одного  чи  двох 
вимірів. 

Дискурс,  у  широкому  значенні  слова,  є 
складною одиницею мовної форми, значення і дії 
якої  можуть  бути  схарактеризовані  найкращим 
чином  за  допомогою  понять  комунікативної 
події або комунікативного акту [1: 122]. Перевага 
такого  розуміння  полягає  в  тому,  що  дискурс, 
порушуючи інтуїтивні та лінгвістичні підходи до 
його  визначення,  не  обмежується  рамками 
конкретного  мовного  вислову,  тобто  рамками 
тексту.

Наведемо  ряд  дефініцій  дискурсу, 
запропонованих  як  вітчизняними,  так  і 
зарубіжними  лінгвістами.  Зокрема,  Е.Бенвеніст 
розумів  дискурс “як  функціонування  мови в 
живому спілкуванні”. Він одним з перших надав 
слову  дискурс термінологічного  значення, 
позначивши ним “мовлення, що привласнюється 
мовцям”.  У  своїй  роботі  “Problèmes  de  la 
linguistique  générale”  Е.Бенвеніст розглядав 
дискурс у найширшому змісті – “toute énonciation 
supposant  un  locuteur  et  un  auditeur,  et  chez  le 
premier  l’intention  d'influencer d’autre  en quelque 
manière. C'est d'abord la diversité des discours oraux 
de toute nature et de tout niveau, de la conversation 
triviale  a  la  harangue  la  plus  ornée” [11:  242]  – 
будь-яке висловлювання, що передбачає мовця й 
слухача, при цьому перший має на меті вплинути 
на  другого.  Насамперед  це розмаїтість  усного 
дискурсу будь-якого  походження  й  будь-якого 
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рівня – від звичайної розмови до самої врочистої 
промови (переклад наш. – О.М.). Погоджуючись 
з Е.Бенвеністом, французька лінгвістика розцінює 
дискурс як  такий  емпіричний  об’єкт,  з яким 
лінгвіст  зустрічається,  коли  відкриває сліди 
суб’єкта  акту  висловлювання.  Вважається,  що 
для Е.Бенвеніста терміни мова і дискурс були чітко 
протиставлені – це два  різні, але тісно пов’язані 
світи.  В  основі  французького  варіанту  аналізу 
дискурсу лежить зв’язок, що встановлюється між 
мовною  діяльністю  й  ідеологією.  Як  зазначає 
Ю.С.Степанов, “специфікою французької школи 
аналізу  дискурсу є звертання  до  суб'єкта 
висловлювання  як  транслятора соціальних 
конвенцій і стереотипів” [10]. 

У розробку теорії  дискурсу чималий внесок 
зробив  відомий  англійський  вчений, професор 
Амстердамського  університету Т.А.  ван Дейк, 
який  вважає,  що “дискурс у широкому  змісті є 
комунікативною  подією, що відбувається між 
мовцем і тим, хто слухає (чи спостерігає та ін.) у 
процесі комунікативної дії в  певному часовому, 
просторовому й  ін. контексті”.  При  цьому  він 
підкреслює,  що  для  цієї  комунікативної  дії 
прийнятні  вербальні  й  невербальні  складові. 
Дискурс,  на  його  думку,  у  вузькому  змісті 
орієнтується  тільки  на  вербальну  складову  й 
може бути  визначений  у  такий спосіб:  “термін 
дискурс позначає  завершений  або  триваючий 
“продукт”  комунікативної  дії,  його  письмовий 
або  мовний  результат,  що  інтерпретується 
реципієнтами” [3: 18]. 

На відміну від західноєвропейської традиції 
аналізу  дискурсу, в  російській  та  українській 
лінгвістиці використовувався термін “функціональний 
стиль” (мовлення або мови), як це представлено 
в  працях  В.В.Виноградова.  За  твердженням 
Ю.С.Степанова, причиною того, що при існуванні 
терміна “функціональний стиль” виникла потреба 
в  іншому (дискурсі) полягала в  особливостях 
національних  лінгвістичних  шкіл,  а  не  в 
предметі. Ю.С.Степанов називає дискурс “мовою 
в мові”, де діють особлива семантика, синтаксис, 
слововживання; свої правила й свій етикет [10]. 
Лінгвістичний  енциклопедичний  словник 
визначає дискурс (франц. discours,  від  лат. 
discourses -  біг взад-уперед,  круговорот,  бесіда, 
розмова)  як  “зв’язний  текст  у  сукупності  з 
екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними 
й  ін.  факторами;  мовлення,  розглянуте  як 
цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що 
бере участь у взаємодії людей і механізмах їхньої 
свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це 
“мовлення, занурене в життя” [7: 136-137]. 

К.Ф.Сєдов  трактує  поняття  дискурсу  з 
позиції  феноменологічного  підходу,  згідно  з 

яким  дискурс  –  це  об’єктивно  існуюча 
вербально-знакова  побудова,  яка  супроводжує 
процес соціально-значимої взаємодії людей [9: 8]

К.Я.Кусько визначає дискурс  як своєрідний 
текст  чи  його  парадигму,  побудований  на 
міркуваннях,  що  складаються  з  послідовного 
ряду логічних мовних ланок, усних або письмових, 
розповідних,  діалогічних  або  монологічних 
різножанрової  категорії,  в  якому  є  корелятивні 
зв’язки  лінгвістичного  змісту  і  як  наслідок  – 
логічність  і  змістовність  структурної  будови, 
здатної  реалізувати  прагматику  аргументації, 
полеміки,  наукової  доказовості  тощо  [6:  158]. 
Авторка  кваліфікує  як  дискурс  текст,  який 
(логічно  і  послідовно)  репрезентує  категорії 
різнопланового змісту в їхній єдності та взаємодії.

А  професор  О.С.Кубрякова  в  своїй  праці 
тлумачить дискурс як таку форму використання 
мови  в  реальному часі,  яка  відображає  певний 
тип соціальної активності людини, створюється з 
метою  конструювання  особливого  світу  (або 
його  образу)  з  метою  його  детального 
мовленнєвого  опису  і  є  в  цілому  частиною 
процесу  комунікації  між  людьми  і 
характеризується,  як  і  кожен  акт  комунікації, 
учасниками комунікації, умовами її здійснення і, 
звичайно ж, її цілями [5: 525].    

Отже,  дискурс  – це багатопланове,  складне 
явище, яке існує  в єдності всіх його складових, 
пов’язаних  із  пізнанням,  осмисленням  і 
презентацією світу мовцем і осмисленням мовної 
картини  світу  адресанта  реципієнтом.  Дискурс 
зароджується в комунікативній ситуації, спільній 
для  адресата  та  адресанта,  яка  служить  для 
певної  зв’язності  дискурсу  та  правильній  його 
інтерпретації.  

Дискурс,  –  безумовно,  дітище  свого  часу, 
тобто  весь  стиль  проведення  дискурсивної 
діяльності  всі  його  особливості  визначаються 
передусім  станом  суспільства  і  тими 
соціальними  ролями,  які  в  цьому  суспільстві 
може грати людина. Очевидно, що саме від цього 
фактора,  який  можна  вважати  історико-
культорологічним,  залежить,  в  яких  видах 
діяльності  і  типах  соціальної  активності  бере 
участь  окрема  людина  або  ж  окремі  групи 
людей.  Відповідно  до  цього,  в  характеристику 
дискурсу  входить  історична  складова  з  її 
реальним  часом  і,  що  особливо  важливо, 
складова,  що  вказує  на  той  тип  соціальної 
активності, в рамках якої описується дискурс.

Визначимо  деякі  особливості  дискурсу. 
Динамічні характеристики дискурсу дозволяють 
називати  його  комунікативною  подією.  Така 
подія  відбувається  в  реальному  часі,  й  тому 
фактор  часу  і  прив’язаність  до  часу,  в  рамках 
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якого  протікає  дискурс,  на  думку 
О.С.Кубрякової, і є найважливішою властивістю 
дискурсу [5: 527].

Наступною  рисою  є  його  адресатність,  яка 
простежується як тоді, коли дискурс має місце в 
побутовому  спілкуванні  і  має  форму  живого 
усного  мовлення,  так  і  тоді,  коли  ми  маємо 
справу  з  писемним  дискурсом  в  описах  світу, 
наукових  джерелах,  підручниках,  у  масі 
публікацій на різні теми і на різних мовах тощо. 

Дискурс також є безсумнівно інтенціональним 
[5:  528],  тобто при його  характеристиці  велику 
роль  відіграють  його  учасники,  різні  за  своїми 
особистісними  характеристиками:  стать,  вік, 
соціальні ролі, ролі в дискурсі.

Дискурсивна  діяльність  носить  чітко 
виражений  спеціалізований  характер,  тобто  не 
може  бути  описаною  без  зазначення 
“середовища”  її  прояву  –  побутове,  наукове, 
професійне.  Інакше  кажучи,  дискурс  існує  в 
рамках особливого соціального контексту.

Проте, звертаючись до лінгвістичної сторони 
дискурсу,  слід  передбачати цілий ряд  проблем, 
пов’язаних  з  його  лінгвістичним  аналізом.  По-
перше,  мовленнєві  форми,  з  яких  будується 
дискурс, дають можливість встановити, що ними 
виражено  на  трьох  рівнях  –  на  семантичному 
(оскільки відомі учасники чи то об’єкти та умови 
описуваних  дій),  на  прагматичному  (бо 
інтерпретація висловлювань чи фактів, що йдуть 
один  за  одним,  передбачає  встановлення  їх 
мовленнєвоактових характеристик), і нарешті, на 
інтеракційному  (за  наслідками  в  поведінці 
учасників дискурсу).

По-друге,  якщо  дискурс  постає  як  складна 
система різних типів знань,  в його дослідженні 
помітне  місце  починає  займати проблема типів 
знань  чи  видів  інформації,  представлених  у 
дискурсі.  Чим складніші  типи  дискурсу,  чим у 
складнішу людську діяльність занурений дискурс, 
тим складніші  граматичні  правила вступають  у 
дію  і  тим  складніші  принципи  моделювання 
нової лексики набирають свою силу. 

Слід звернути увагу ще на одну особливість 
цього явища. Оскільки кожна мова створює свою 
мовленнєву  картину  світу,  свій  власний  образ 
ментального  світу  людей,  в  результаті  цього  в 
кожної мови складається своя система впливу на 
людину, особливо помітна в галузі концептуалізації 
і  категоризації  світу.  Будучи  присутнім  і  на 
свідомому,  і  на підсвідомому рівнях, цей вплив 
слід вивчати і на матеріалі тих спеціальних форм 
мови, які характеризують різні типи дискурсу.

При  вивченні  дискурсу,  як  і  будь-якого 
природного феномена, виникає питання про його 
класифікацію: які типи та види дискурсу існують. 

Найголовнішим розмежуванням в даній області є 
протиставлення усного та письмового дискурсів. 
Це  розмежування  пов’язане з  каналом передачі 
інформації:  при  усному  дискурсі  канал  – 
акустичний,  а  при  письмовому  –  візуальний. 
Інколи  різниця  між  усною  та  письмовою 
формами  використання  мови  прирівнюється  до 
різниці  між  дискурсом  та  текстом,  проте  таке 
ототожнення  двох  різних  протиставлень 
невиправдане.

Незважаючи  на  те,  що  протягом  багатьох 
століть письмовий дискурс цінувався більше, ніж 
усний,  беззаперечним  фактом  є  те,  що  усний 
дискурс – це початкова форма існування мови, а 
письмовий дискурс є похідним від усного. Адже 
багато  мов  і  сьогодні  існують  тільки  в  усній 
формі.

Крім  двох  основних  різновидів  дискурсу  – 
усного та письмового, – необхідно зазначити ще 
один:  розумовий,  адже  людина  може 
користуватися мовою, не виробляючи при цьому 
ні акустичних, ні графічних засобів мовленнєвої 
діяльності.  В  такому  випадку,  мова  також 
використовується  комунікативно,  а  одна і  та  ж 
особа є і мовцем, і адресатом. Цей процес не так 
вже і легко простежити, тому розумовий дискурс 
досліджується  набагато  менше,  ніж  усний  чи 
письмовий.  Проте  одне  з  найбільш  відомих 
досліджень цього явища належить Л.С.Виготському, 
який називає його “внутрішнім мовленням”.

У  сучасній  лінгвістиці немає  чіткої  та 
загальновизнаної типології  дискурсу.  Різні вчені 
висловлюють  різні  погляди.  Наприклад, 
Н.Д.Арутюнова  виділяє  такі  типи  дискурсу: 
діловий  (закони,  військові  накази,  постанови), 
науковий ( наукова термінологія та теоретичний 
текст), поетичний (поетичне мовлення) [1: 235]. 

У  загальному  диференціація  типів  і  видів 
дискурсу  залежить  від  визначального принципу 
їхньої структурної організації. Так, відповідно до 
дихотомії, мова усна/мова письмова – у дискурсі 
існує  дискурс  тексту,  дискурс  усної  комунікації 
(діалогічної, монологічної, політичної). Відповідно 
до  жанрової  специфіки  виділяємо  науковий 
дискурс, художній (авторський) дискурс, дискурс 
ділової документації, публіцистичний та інші. За 
фаховою специфікою виділяють політологічний, 
мистецтвознавчий,  фізичний.  А  на  основі 
переважаючих  категоріальних  ознак  у 
типологічній  структурі  дискурсу  виділяємо: 
дискурс  спонукальний,  аргументаційний, 
консервативний, локативний та інші [1: 32].

Однією  із  найповніших  класифікацій 
дискурсів  є  класифікація,  запропонована 
Г.Почепцовим.  Він  виокремлює  теле-  і 
радіодискурси,  газетний,  театральний, 
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кінодискурс, літературний  дискурс,  дискурс  у 
сфері  паблік  рілейшнз,  рекламний  дискурс, 
політичний, релігійний (фідеїстичний) дискурси 
тощо. 

На  початку  70-х  років  минулого  століття 
науковці роблять перші спроби диференціювати 
поняття  текст  і  дискурс  за  допомогою 
включення в дану пару категорії  ситуація. Так, 
дискурс  пропонувалось  трактувати  як  “текст 
плюс ситуація”,  тоді  як текст – “дискурс  мінус 
ситуація” [цит. за 8: 87]

У  багатьох  функціонально  орієнтованих 
дослідженнях  простежується  тенденція  до 
протиставлення  дискурсу  та  тексту  по  ряду 
опозитивних  критеріїв:  функціональність  / 
структурність,  процес /  продукт,  динамічність / 
статичність, актуальність / віртуальність. 

Дискурс  і  текст  пов’язані  між  собою  як 
процес і його результат. Як призупинений дискурс, 
текст  перетворюється  на  структуру  з  певними 
характеристиками. Разом з тим, потрапляючи до 
адресата,  текст  наповнюється  особистісними 
інтенціями  і  смислами  цього  адресата  і  стає 
джерелом творення нових дискурсів.

Отже,  між  текстом  і  дискурсом  існують 
певні відмінності:

-  текст  –  ніби  “застиглий”  дискурс;  це 
дискурс,  який  зупинили,  вилучивши  живі 
обставини,  учасників  з  їх  психологічними, 
психічними,  когнітивними,  соціальними 
особливостями,  часом,  місцем,  обставинами 
спілкування тощо;

-  у  тексті,  на  відміну  від  дискурсу,  не 
виявляються паралінгвістичні засоби;

-  текст  –  одиниця  лінгвістичного  аналізу, 
дискурс – комунікативного;

- на відміну від мовних актів і тексту в його 
традиційному тлумаченні,  дискурс варто 
розглядати як соціальну діяльність, у рамках якої 
провідну роль  відіграють когнітивні  утворення, 
які фокусують у собі різні аспекти внутрішнього 
світу  мовленнєвої  особистості.  Таким  чином: 
текст  –  одиниця  лінгвальна,  дискурс  – 
соціолінгвальна, інтерактивна (і трансактивна);

-  термін  дискурс,  на  відміну  від  терміна 
текст,  не  застосовують  до  давніх  текстів, 
зв’язки  яких  із  життям  не  відтворюються 
безпосередньо.

Отже,  текст  і  дискурс  поняття  не  тотожні, 
проте  між  ними  немає  чіткої  та  нездоланної 
межі,  адже  дуже  часто  різнофахові  та 
різножанрові  тексти  кваліфікують  як  дискурс, 
тому що в них помітний прояв дискурсних ознак. 
Відтак  і  дискурс,  і  текст  –  категорії 
текстолінгвістичні,  однак  дискурс  –  поняття 
ширше,  глобальніше,  із  більшим  діапазоном, 
тісніше пов’язане з критеріями нефілологічними: 
логіки, філософії, соціології, психології та інших.
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SUMMARY

Some general theoretical principles of text’s and discourse’s structure are estimated in the article. The 
author proposes a number of discourse’s classifications and enumeration of its characteristic features as 
unit of communication analysis.
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“ДЕГЕРОЇЗАЦІЯ” ТРАДИЦІЙНОГО ОБРАЗУ 
В П’ЄСІ Ф.ДЮРРЕНМАТТА “ГЕРКУЛЕС І АВГІЄВІ КОНЮШНІ”

Розглядаються  особливості  інтерпретації  
образу  Геркулеса  в  п’єсі  Ф.Дюрренматта 
“Геркулес  і  Авгієві  конюшні”.  Аналізуються 
особливості переосмислення традиційного образу 
швейцарським  письменником.  Досліджується 
вплив  суспільно-політичних  факторів  на 
формально-змістову трансформацію традиційних 
структур.

Ключові  слова:  традиційний  образ,  
традиційний сюжет, міф, міфологізм. 

Неоднозначний характер  соціальних змін  у 
ХХ ст.  зумовлює специфіку літератури  у  сфері 
рецепції традиційних образів і сюжетів, коли, як 
зауважує  А.Є.Нямцу,  “найбільш  активної 
трансформації  зазнають  саме  загальновідомі 
персонажі  легендарно-міфологічного 
походження, у  змістовій  структурі  яких 
редукуються  або  переосмислюються  колишні 
домінантні  характеристики,  що  втратили  свою 
актуальність  і  стали  банальними”  [8:  361]. 
Усвідомлення  аморальності  фашизму,  пошук 
його  витоків  проектує  увагу  німецькомовних 
письменників  ХХ  ст.  на  проблему  зла, 
злочинності  у  суспільстві,  що  втратили 
щонайменшу  завісу  таємничості,  а  свою 
потворність  ховають  за  прозаїчністю  та 
буденністю.

Позбавленим  колишньої  величності  та 
мужності постає один із героїв стародавніх міфів 
у  п’єсі  сучасного  швейцарського  драматурга 
Ф.Дюрренматта  “Геркулес  і  Авгієві  конюшні”. 
Руйнуючи  первісну  високу  семантику,  автор 
ставить  під  сумнів  міфологічний  світогляд 
взагалі,  акцентуючи,  що  “час  окремих  героїв 
безперечно  минув  і  прийшла  епоха  анонімної 
тоталітарної  системи,  перед  якою  безсилий 
навіть  античний  персонаж”  [7:  117], 
стверджуючи власну репутацію “парадоксаліста 
та  мораліста”  [11:  46].  Беручи  за  основу  тезу 
“гротеск як обличчя невиразного світу” [9: 214], 
письменник  відмовляється  від  запобігливості  у 
трансформації  загальновідомих  персонажів, 
віддаючи перевагу пародійній інтерпретації.

Ф.Дюрренматт  вибудовує  травестійну 
ситуацію  навколо  фігури  міфологічного 
Геркулеса (Геракла), що за античною міфологією 
сприймається  як  “герой,  син  Зевса  і  смертної 
жінки Алкмени” [6: 277]. В основі п’єси – п’ятий 
подвиг, у відповідності з яким герой очищає від 
лайна конюшні царя Авгія, виторгувавши собі як 
вигороду  десяту  частину  царської  худоби  [6: 

278].  Неоднозначності  твору  надає  вже  власне 
вибір автором подвигу для зображення, оскільки 
саме цей вчинок Геркулеса  не був  зарахований 
богами  до  розряду  героїчних,  тому  що 
здійснювався  за  певну  плату.  Ситуація  ще  в 
міфологічному  варіанті  містить  у  собі  відтінок 
двоїстості,  ганебності.  Автор  підкреслює 
глибину  “падіння” героя  демонстрацією 
жалюгідного  матеріального  становища 
Геркулеса  (Полібій  зауважує:  “Вы  кругом  в 
долгу!  Банкиру Еврисфею должны? Должны. А 
опекунскому управлению, а архитектору Аясу, а 
портному  Леонидасу?..  Всему  городу  должны, 
высокочтимый…”  [3:  422]).  Основну  увагу 
Ф.Дюрренматт  концентрує  на  підкресленні 
звичайності,  прозаїчності  “найбруднішого” 
подвигу героя. У центрі уваги читача не власне 
мужність  і  дотепність  античного  образу,  а 
механізми створення та  функціонування  легенд 
про  “національного  героя”,  точніше 
професійного вояки, найманця.

Персонажі  п’єси  існують  одночасно  в 
кількох  часових  площинах:  у  минулому, 
сучасному та майбутньому. У просторі міфічної 
Еліди дивним чином виринають слова та реалії 
ХХ  ст.,  а  у  мові  дійових  осіб  існує  величезна 
кількість  анахронізмів.  Так,  у  Геркулеса  вже 
з'являється  “личный  секретарь”  [3: 418],  для 
якого герой є “шефом” [3: 418], що проживає по 
вулиці  “Кадма,  тридцать  четыре”  [3: 433].  На 
чолі  Еліди  стоїть  не  цар,  а  “всего-навсего 
президент” [3: 425], провідну роль при вирішенні 
державних питань відіграє  “национальное 
собрание” [3: 426], а за правопорядком  стежить 
“полиция”  [3: 437].  У  п’яному  безумстві 
персонаж руйнує  банки (“Вырвал с  корнем все 
колонны Фиванского банка, выломал бронзовые 
двери в  Дорийском  банке,  а  с  банка  Эврисфея 
сорвал крышу” [3: 438]).  Деяніра читає вірші в 
перекладі  Шервінського.  Інакше  кажучи,  цим 
прийомом  “досягається  ефект  своєрідної 
хронологічної  інверсії,  що  призводить  до 
співвіднесення семантики традиційного сюжету з 
реаліями  автора  нового  трактування”  [8:  43]. 
Ф.Дюрренматт  розглядає  давній  міф  з  позиції 
світогляду  людини  ХХ  ст.  Його  Геркулес, 
Деяніра, Авгій оперують категоріями, що відомі 
нашому  сучаснику.  Примітним  є  те,  що  вони 
знають і  зміст міфів про самих себе,  що надає 
неоднозначності дійству взагалі, а власне дійові 
особи розглядаються з позиції акторів, які лише 
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грають  певні  ролі.  Їх  театральна  гра  не  може 
вийти  за  рамки  загальновідомої  міфологічної 
ситуації.  Ця  визначеність  вносить  трагічний 
відтінок у контексті пародійної інтерпретації. 

Із  найменшими  подробицями  описується 
майбутня  трагічна  доля  Геркулеса  листоношею 
Ліхасом,  більше  того,  йому  відомий  і  власний 
трагічний  кінець  і  деталі  загибелі  Філея.  Знає 
своє  майбутнє  Полібій  (“Совершая  свій 
последний подвиг  –  двенадцатый,  –  он  бросит 
меня в  туманностях  преисподней.  У  берегов 
Стикса.  Просто-напросто забудет  меня там” [3: 
473]).  Майже всім відома і фатальна роль крові 
Несса у цій історії, про неї не раз згадують Ліхас, 
Геркулес, Деяніра.  Так,  Деяніра  ще на  початку 
комедії  передбачає,  що  “я  буду  бояться  его 
потерять, и он будет носить рубашку, потому что 
с  годами  станет  мерзнуть.  Тогда  вот я  и 
пропитаю его рубашку черной кровью кентавра” 
[3:  424],  а  в  один  із  моментів  трагічного 
одкровення  пропонує  подарувати  коханому 
келих  із  цією  рідиною.  Воланням  у  безвість, 
сповненим примарної  надії  є  діалог Деяніри та 
Геркулеса,  в  якому  вони  намагаються 
намалювати  картину  оптимального  вирішення 
створеної  ситуації,  а  загалом  і  кращого 
майбутнього (“А я уберу эти горы дерьма, одним 
словом,  возьму на  себя всю  черную работу,  с 
которой один только я и могу совладать. Ты же 
одухотворишь  вычищенную  мной  страну, 
придашь ей красоту и смысл. Таким образом, мы 
оба принесем ей пользу, очеловечим ее. Останься 
у  Филея,  Деянира,  тогда  мой  самый  грязный 
подвиг станет моим самым славным” [3: 457]). 
Створенням дивної ситуації, за якою можливе є 
існування  в  одному  континуумі  персонажа  та 
його  могили,  основна  увага  проектується  на 
пошуки  першопричин  катаклізмів  сучасного 
світу, пошуки відповіді на споконвічне “Чому?”.

Місцем дії комедії можна визнати спочатку 
Фіви,  а  потім давню Еліду.  Це визначення має 
умовний характер, оскільки вже з перших рядків 
автором  акцентується  театральність  дійства, 
коли  один  із  персонажів  проголошує:  “Мы 
попытаемся  рассказать  вам  историю,  которую 
никто до нас не решался показать в театре” [3: 
416], описується механізм дії  куліс,  реквізит на 
сцену  виносять  спеціальні  робітники. 
Підкреслена  театральність,  умовність  дії 
спрямовує  увагу  глядача  на  площину  ідей,  а 
власне  “створення  “містифікованого”  часу  і 
простору надає свободу авторській уяві” [7: 67], 
дозволяє  поєднати  античні  часи  із  сучасністю. 
Основу матеріального простору створює світ  із 
лайна.  І  сповненим  гротеску  є  обґрунтування 
Полібієм  даного  вибору:  “И  пусть  вас  утешит 

хотя бы то, что если мы вам предлагаем навоз, 
так  уж  зато  навоз  –  знаменитый!”  [3: 416]. 
Репліка – “Сидим по горло в дерьме!” [3: 426] – 
має  не  лише  символічне,  але  й  цілком 
натуралістичне  значення.  Вся  політична, 
соціальна система в Еліді побудована на основі 
цієї  субстанції.  Засідання  в  парламенті 
вибудовується  на  проголошенні  певних 
постулатів,  що  існують  всупереч  лайну  (“Зато 
мы  все  здоровы”,  “Зато  мы  посещаем  храм”, 
“Зато  мы  древнейшая  демократия  Греции”  [3: 
427],  (і все це – знаходячись “по уши в дерьме” 
[3: 427]);  а жителі Еліди хоча і  називають себе 
непримиренними  ворогами  лайна,  створюючи 
численні комітети та комісії боротьби з ним, самі 
перешкоджають  собі  в  цій  справі.  Їх  бездумне, 
нице  життя  безпосередньо  залежне  від  цієї 
субстанції, а майбутнє їм не уявляється без цього 
продукту життєдіяльності (Філей). Така позиція 
вигідна  всій  бюрократичній  системі  Еліди,  і 
ключовими стають питання: “Пусть специальные 
комиссии  решат,  не  расшатает  ли  отсутствие 
навоза основы нашей религии! Не уменьшит ли 
поголовье скота! Не толкнет ли на стезю порока 
наших  женщин!..”  [3: 467]. Лайно  заполоняє 
мозок жителів античної країни. Абсурдність усієї 
п’єси  побудована  на  фразі,  яка  залишає 
відкритою  цілу  низку  питань:  “По правде 
сказать,  самый  вонючий  навоз  у  нас  не  в 
конюшне”  [3: 447].  З  лайна,  як  із  материної 
утроби,  виринають  усі  діючі  особи  комедії,  це 
матерія,  що  народжує  та  поглинає  усіх 
персонажів. І не дивно, що найбільше мистецтво 
вони вбачають у доїнні корови. 

Що ж  таке  “навоз” в  інтерпретації 
Ф.Дюрренматта?  Недостатній  розвиток 
культури,  економіка  та  політика,  засилля 
бюрократії?  А,  можливо,  це  те,  що  “заважає 
прояву  людського  в  людині”  [11: 50].  Самі  ж 
персонажі твору дають визначення цій субстанції 
як національному досягненню, “агрономическим 
отбросам” [3: 426]. З іншого боку – це для них 
уособлення  власної  обмеженості  та 
недалекоглядності, а іноді власне долі (“Против 
судьбы  не  попрешь”  [3:  428]),  а  в  цілому  це 
концентрат  їхньої  бездуховності.  Як  же  можна 
подолати  засилля  цієї  субстанції?  Геркулес  у 
п’єсі  уособлює лише можливість,  що надається 
жителям  Еліди.  Герой  розглядається  Авгієм  як 
відправна  точка  для  двох  можливостей 
існування:  з  лайном  чи  без  нього  (“ты  ведь 
теперь  наш  пробный  камень”  [3: 450]). Його 
спроба  очистити світ  від  лайна  сприймається  з 
певною  долею  іронії,  навіть  зневаги  (“В  его 
попытке очистить нашу планету от дерьма есть 
что-то  трогательное.  Что-то  грандиозно-
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наивное” [3: 472]).  І переможцем у цій боротьбі 
виступає  не  славнозвісний  Геркулес,  а 
розсудливий  Авгій,  який  зумів  перетворити 
“дерьмо” на  корисний  перегній.  Авгій 
усвідомлює та пояснює власному сину наявність 
у  цьому  абсурдному  світі  вибору:  загинути 
безглуздою,  але геройською смертю або щодня 
плекати,  вирощувати  власний  сад.  Вустами 
президента  проголошується  теза,  значуща  для 
всієї  історії  людства:  “Ты не  можешь заставить 
благодать озарить наш мир, но если все же она 
снизойдет, пусть глядится в тебя, как в зеркало, 
способное отражать ее лучи” [3: 478]. 

Ф.Дюрренматт  вибудовує  дану  комедію, 
апокрифізуючи  та  дописуючи  міфологічний 
матеріал,  висуваючи  на  перший  план 
“емблематичну  функцію  образу,  що  зазнає  у 
сприймаючому  культурно-історичному 
середовищі  змістової  ерозії”  [7:  68].  Цілком 
слушне  зауваження  А.Є.Нямцу,  що  “зниження 
семантики  міфу  і  його  основних  змістових 
домінант  чітко  простежується  на  всіх  рівнях 
драматичної  структури”  [7:  117].  Вивертання, 
апокрифізація  міфу  побудовані  на  відсутності 
власне  подвигу,  а  також  на  підкресленому 
небажанні персонажа здійснювати подвиги: “Все 
эти подвиги мне осточертели!” [3: 438]. Геркулес 
Ф.Дюрренматта  –  це вже не самовідданий, 
мужній напівбог, який не перестає здійснювати 
геройства,  він  перетворюється  на  брутального 
п’яницю, до “героїчних вчинків” якого належить 
знущання над власним секретарем, безчинства у 
шинках  та  ґвалтування  в  парку  гетери,  його 
розшукують  кредитори  та  поліція.  Знижене 
звучання  образу  підкреслюється  сценою  в 
Авгієвій  конюшні,  коли  своєю  надоїдливістю 
герой  нагадує  муху,  від  нього,  власне,  й 
відмахуються,  як  від  мухи.  Деградація 
міфологічного образу простежується в  ситуації, 
коли здійснюється замовлення на його подвиги. І 
якщо  в  античній  версії  “оплаченим”  було 
очищення Авгієвих стаєнь, то в п’єсі Геркулес не 
відмовляється і від оплати інших вчинків, він не 
нехтує і виступами у звичайному цирку, де його 
випускають  на  арену  після  “дрессированной 
гориллы,  конькобежца-мамонта,  обнаженной 
танцовщицы  Ксантиппы…”  [3: 469], а 
завойований  власним  приниженням перед 
публікою  позолочений  вінок  він  змушений 
повернути  директору  цирку.  Герой  зазнає 
повсякчас  принижень.  Його  подвиги 
розвінчуються  Полібієм: “Первые  три  подвига, 
которые  я  вам  организовал,  принесли  нам 
немного.  Гонорар  за  немейского  льва 
выплачивали  по  весу,  а  лев-то  оказался 
карликовой балканской породы. Гидра утопла в 

лернейских болотах, а керинейская лань и вовсе 
от  вас  сбежала…”  [3: 420].  Ф.Дюрренматт 
“вивертає” семантику  цілого  циклу  міфів  про 
Геркулеса,  коли  його  подвиги  спричинені 
прагненням  до  безсмертя.  Автор  навіть 
відмовляє міфологічному персонажу у прагненні 
до  звитяжних  вчинків,  їх  організовує  його 
секретар за гроші,  а зваблення жінок Еліди він 
передоручає  найманому  робітнику  Камбізу. 
Взагалі  майже  всі  дії  героя  та  його  секретаря 
можна назвати словом “афера” (і головна мета – 
щонайкраще  представити  цю  “аферу” перед 
публікою).  Хоча  міфічний  персонаж  не 
позбавлений і певних моральних чеснот. Так, він 
цілком  благородно  пропонує  Деянірі  варіант 
кращої  долі  з  Філеєм,  дає  мудру  пораду  Іолі. 
Геркулес  цілком  адекватно  оцінює  власні 
позитивні  та  негативні  риси,  розвінчує  давні 
уявлення про античних персонажів. І саме йому 
належить  викривальний  монолог:  “Герой  это 
только  слово.  Оно  пробуждает  высокие 
представления и этим воодушевляет людей.  Но 
на  самом  деле,  Иола,  я не  слово,  а  человек, 
случайно  обладающий  тем,  чем  не  обладают 
другие, во всяком случае, в таком объеме, как я: 
я сильнее остальных людей, и поскольку мне не 
приходится  никого  бояться,  я  словно  и  не 
человек.  Я  –  чудовище,  наподобие  тех 
пресмыкающихся, которых я побивал в болотах. 
Их время прошло, и мое тоже” [3: 462]. Геркулес 
усвідомлює свою неповноцінність, неможливість 
здійснити кардинальні кроки, змінити світ, своє 
існування  як  релікта,  емблеми.  Автор  ХХ  ст. 
проводить  нас  лабіринтами  душі  античного 
образу,  показуючи  її  найпотаємніші  місця, 
використовуючи  свій  улюблений  метод 
розслідування,  показує  істинну  суть 
міфологічних розповідей.

Образ  Деяніри  демонструє  нам  протиріччя 
жіночої  душі,  що  кохає,  а  отже  й  розуміє 
переваги  свого  життя  з  Філеєм,  але  обирає 
тернистий  шлях  поневірянь  із  Геркулесом.  З 
одного боку – це ідеальна жінка (“Ну, разве она 
не совершенство? Ее фигура,  походка… А звук 
ее голоса, когда она смеется, поет, читает стихи 
или произносит мое имя…” [3: 423], з  іншого – 
їй  також  властиве  певне  зерно  гріховності,  як 
колишній гетері (вона приймає Діомеда у ванні, 
легковажними є її  відносини з Філеєм). В душі 
Деяніри переплітається ціла низка гідних поваги 
почуттів: любов до батьківщини, самовідданість 
у відносинах із Геркулесом. І майже неможливо 
уявити, що ця розсудлива жінка змочить кров’ю 
Несса  сорочку  коханця.  Її  любов  до  Геркулеса 
нагадує  більшою  мірою  “тяжкий  хрест” (із 
відтінком каяття), ніж пристрасть.
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Філей  уособлює  молоде  покоління,  в  душі 
якого  зароджуються  надії  на  краще  майбутнє. 
Він  веде  боротьбу  в  рамках  існуючої  системи 
(домовляється з сином віце-президента верховної 
комісії).  І  саме  він  виводить  тезу,  що  стала 
знаковою для культури ХХ ст.:  “Хорошо иметь 
родину, которую  можно  любить”  [3: 452].  Але 
він  живе  ще  в  полоні  застарілих  уявлень,  за 
якими  він  змушений  викликати  на  поєдинок 
єдину  людину,  яку  він  любить.  Більш 
послідовним, дієвим у прагненнях змінити світ є 
Авгій. Він пропонує два шляхи оновлення своєї 
вітчизни:  революційний  (Геркулес)  та 
еволюційний (перетворення лайна на перегній). 
Його роль у політичній та  економічній системі 
Еліди  номінальна,  врешті-решт  до  нього  не 
прислухаються  ні  Геркулес,  ні  громадяни  його 
країни, ні власний син. 

Тенденція  дописування  та  апокрифізації 
простежується в лінії “Геркулес – Полібій”. Так 
Полібій у цій парі не відіграє ролі традиційного 
образу-супутника,  а  сам  починає  визначати 
логіку подій,  суть  процесів,  що відбуваються  з 
його господарем. Саме Полібій є організатором 
подвигів Геркулеса, він проголошує викривальні 
промови,  акцентує  “літературність”  “шефа”. 
Викривальну  функцію  має  і  пара  “Геркулес  – 
Камбіз”,  в  якій  батрак  розвінчує  підвалини 
міфологічного  образу  (зваблюючи  Елідійських 
жінок, використовує ім’я героя).

Цілком  сучасного  вигляду  набуває 
бюрократична  система,  що існує  на підвалинах 
античної  Еліди.  Це  бюрократія  вже  цілком 
сучасної тоталітарної держави. Так, обговорення 
проблем,  пов’язаних  із  лайном  у  Елідійському 
парламенті,  нагадує  партійні  засідання  в 
Радянському Союзі, де суть розмови втрачається 
за  нагромадженням  лозунгів:  “Итак,  долой 
навоз!..  Долой  навоз!..  Долой  навоз!  Это  – 
великие  слова.  Мы  –  подлинная  демократия  и 
стоим  на  пороге  решительного  обновления 
государства” [3: 429]. Це система, яка  знецінює 
людську особистість,  коли  смерть  людини 
вважається “чисто  почтовым  мероприятием” [3: 
432];  коли не існує  таємниці  листування  (зміст 
листа Авгія  до Геркулеса  відомий Ліхасу,  його 
дружині, пекарю Антипоіну, м’яснику Лікімнію, 
столяру  Мірміону,  Офельту,  виноторговцю 
Кроту, шинкарю Ойнену, поліцейському Тріопу, 
боксеру Метопу, жрецю Панопею, гетері Пірені). 
Це  система,  для  якої  типові  гучні  святкування 
подвигів,  які  ще  не  здійснилися,  а  будь-який 
вчинок супроводжується створенням величезної 
кількості  комісій  та  управлінь  (а  подвиг 
Геркулеса  зводиться  до  боротьби  з  цими 
комісіями).  Подвиг  у  цій  країні  потребує 

спеціального дозволу,  а ще краще – замовлення 
на нього.  Тобто будь-який благородний вчинок 
унеможливлюється бюрократією (ситуація, коли 
життя в лайні вигідніше, ніж “чисте” існування). 
Люди, які утворюють цю систему, з одного боку, 
нібито  усвідомлюють  ганебність  такого 
існування,  з  іншого,  завжди  існує  “дещо”,  що 
заважає  їм  діяти  належним  чином  у  заданій 
ситуації. Ф.Дюрренматт показує нам цей устрій у 
розрізі,  з  найменшими  подробицями, 
недоречностями.  Особливо  виразним  у  його 
саркастичному огляді  є пояснення,  дане Авгієм 
політиці: “… политика не творит чудес.  Она так 
же  слаба,  как люди.  Она –  воплощение нашей 
хрупкости  и  всегда  обречена  на  провал.  Она 
никогда не творит добра,  пока мы его сами не 
творим”  [3: 478].  Ці  слова автора ХХ  ст. 
повертають наші думки в найпотаємніші куточки 
власної  душі,  щоб  знайти  там  винуватців 
страшенних катастроф сучасного світу. 

Отже,  швейцарський  письменник  у  своїй 
п’єсі  “Геркулес  та  Авгієві  конюшні”  крізь 
призму  міфологічного  сюжету  вибудовує 
“портрет”  сучасної  тоталітарної  держави, 
громадяни якої втрачають свої особистісні риси, 
перетворюючись у масу, що й утворює “дерьмо” 
дюрренматтівської  Еліди.  Використовуючи 
принцип  “найгіршого  кінця”,  автор  ХХ  ст.  у 
гротескній  формі  стверджує,  що  якщо  й  далі 
продовжувати  нехтувати  проблемами 
сьогодення,  то  майбутнє  може  і  не  прийти. 
Ф.Дюрренматт, як і в інших своїх п’єсах, так і у 
даній  комедії,  прагне  “не  загравати  і 
заспокоювати,  не  заманювати  утопічними 
обіцянками  грандіозних  змін,  а  тривожити, 
епатувати,  застерігати” [11:  45].  Іронія  у 
ставленні  автора  до  загальновідомих  героїв 
спонукає  читача  до  переосмислення  на  основі 
традиційного  матеріалу  цілком  сучасних 
проблем.  Самотність,  зниження  семантики 
міфологічного  образу  вказує  на  безпорадність, 
знецінення  поодиноких  героїв  у 
деморалізованому суспільстві. 
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SUMMARY 

This  article  is  devoted  to  the  consideration  of  main  interpretational  peculiarities  of  the  character  
Hercules  in  the  play  „Hercules  and  Avgeh's  stables” by  F.  Durrenmatt.  The  peculiarities  of  re-
comprehension of traditional character by Swiss writer are analyzed here. The influence of social-political  
factors on the formal-contential transformation of traditional structures is investigated here.

Key-words: traditional character, traditional plot, myth, mythologism.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 72



УДК: 82-343.09(4)“19”                  © 2008 Якубовська Н.О. (Чернівці)

БАГАТОРІВНЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ СЮЖЕТУ “ОДІССЕЇ” 
У РОМАНІ Л.МАЛЕРБА “ІТАКА НАЗАВЖДИ”

Аналізуються  особливості  сюжетно-
образної  трансформації  мотивів  гомерівської  
“Одіссеї”  на  матеріалі  роману  Л.Малерба  
“Ітака назавжди”. Основна увага приділяється 
перенесенню  розповідного  акценту  із  
зовнішнього подієвого плану  у  внутрішній  світ 
персонажів,  що  спричиняє  релятивізм  їх  
морально-психологічних  характеристик.  Автор 
статті  приходить  до  висновку,  що  зміщення 
оповідного  центру  надає  широкі  можливості  
для  інтерпретації  традиційного  образу  та 
осучаснення ідейного наповнення протосюжету.

Ключові  слова: Одіссей,  Пенелопа,  міф,  
традиційний сюжет, традиційний образ.

Уже  в  античну  епоху  гомерівські  поеми 
зумовили створення традиції,  яка базувалася на 
активній  рецептивній  трансформації їхнього 
матеріалу на різних формально-змістових рівнях. 
Звернення давньогрецьких і римських авторів до 
“Одіссеї”  було  багатоплановим  і  проявлялося 
перш за все у створенні продовжень, дописувань, 
“вивертань”  загальновідомого  сюжетно-
образного  матеріалу,  в  новому  трактуванні 
конфліктів і колізій поеми. Наступні культурно-
історичні епохи не лише канонізували античний 
спадок,  але  й  активно  переосмислювали  і 
осучаснювали  традиційні  структури, 
пристосовували  їх  до  потреб  свого  соціально-
культурного  життя.  Література  XX ст. 
демонструє  суперечливу  формально-змістову 
амплітуду  використання  сюжетно-образного 
матеріалу  гомерівських  поем,  а  також  його 
різний  трансформаційний  діапазон.  У  романі 
італійського  письменника  Л. Малерба  “Ітака 
назавжди”  використовується  прийом  зміни 
оповідного  центру.  Такий  авторський  хід 
“провокує  формування  цілком  іншої  системи 
мотивувань  загальновідомих  сюжетних  ходів  і 
конфліктів”  [8:  103],  надає  їм  оригінального 
значення і звучання. 

Сюжетною основою твору є остання частина 
“Одіссеї” –  повернення  Одіссея  на  Ітаку  та 
розправа  з  женихами.  У  постскриптумі 
Л.Малерба  вказує  на  характер  інтерпретації 
роману,  який полягає  у  “переписуванні”  історії 
Одіссея  і  Пенелопи. Загалом сюжет фінального 
епізоду “Одіссеї”  не  зазнає  змін,  а  “передается 
другими  словами”  [5:  442].  Головний  герой 
повертається  на  Ітаку  під  виглядом  жебрака  і, 
заручившись  підтримкою  сина  та  вірного 
свинопаса  Евмея,  визволяє  своє  царство  і 

дружину  від  надокучливих  женихів.  Нове 
перетлумачення загальновідомої поеми підказала 
авторові дружина:  “Пенелопа, – сказала Анна, – 
поняла,  что  под  маской  нищего  скрывается 
Одиссей,  но  какое-то  время  она  делала  вид, 
будто  не  узнает  его,  чтобы  наказать  мужа  за 
любовные  приключения  на  пути  с  войны,  но 
главное – за его недоверие, ведь он открылся не 
перед  ней,  а  перед  Телемахом  и  старой  няней 
Эвриклеей.  Короче  говоря,  это  история  любви, 
ревности  и  супружеских  хитростей,  которую 
надо интерпретировать по-новому и переписать 
для  современного  читателя”  [5:  442].  А.Нямцу 
відзначає,  що  на  певному етапі  “для  більшості 
жіночих образів в міфах характерні покора волі 
богів,  сумирність  і  визнання  своєї 
“неповноцінності” у порівнянні з чоловіками” [6: 
121].  Але у новому трактуванні  давньогрецької 
поеми образ Пенелопи змінюється відповідно до 
сучасного  уявлення  про  духовний  світ  жінки. 
Таким  чином,  переосмислення  “Одіссеї”  у 
романі  базується  на  опозиції  “жінка –  чоловік” 
[7: 37], точніше “дружина – чоловік”.

Зміна оповідного центру провокує створення 
нових  поведінкових  характеристик  персонажів. 
У  романі  Л.Малерба  саме  сумнів  і  недовіра 
штовхають  Одіссея  до  приховування 
справжнього  імені.  Розповідаючи  про  зустріч 
Евмея з господарем, письменник дещо відступає 
від  гомерівського  сюжету,  це  стосується  того 
фрагменту, у якому свинопас не впізнає Одіссея. 
Проте, як і в романі Е.Юнсона “Прибій і береги”, 
Одіссея  впізнають  і  Пенелопа,  і  Евріклея. 
Пенелопа  сучасного  автора,  як  і  цариця 
шведського письменника, свідомо приховує цей 
факт.  Якщо  за  удаваним  невпізнанням 
юнсонівської  героїні  стоїть  бажання  позбутися 
чужої  через  стільки  років  розлуки  людини,  то 
Пенелопа роману “Ітака назавжди”,  приймаючи 
гру Одіссея, намагається покарати його за образу 
й недовіру, яка виявляється у небажанні чоловіка 
відкритися їй. Тому сюжет роману розгортається 
за моделлю гри [3: 40; 9: 15]. 

Слід відмітити, що автор акцентує увагу на 
тому,  що  він  поставив  перед  собою  завдання 
“показать не только общепризнанное хитроумие 
Одиссея, но и его эмоциональную возбудимость, 
а также хитрость и гордость Пенелопы” [5: 442]. 
Одіссей вважає себе хитромудрим і  мужнім [5: 
329],  хоча  Пенелопа  характеризує  його 
брехуном, недовірливим і занадто допитливим. У 
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свою  чергу  спогади  головного  героя  про 
добродушну  і  тендітну  дружину  також  не 
відповідають  дійсності.  На  думку  Л.Малерба: 
“характер этой женщины (Пенелопы – Н.Я.) куда 
менее пассивен, чем явствует из поверхностного 
прочтения  “Одиссеи”;  в  нашем  сознании 
закрепилось  ошибочное  и  несколько 
расплывчатое  представление  об  этом 
замечательном  романтическом  персонаже”  [5: 
442].  Нова  героїня  приймає  активну  участь  у 
розвитку  традиційного  сюжету.  Одіссей,  який 
живе  спогадами  про  колишню  Пенелопу, 
недооцінює  кмітливість  своєї  дружини,  яка 
свідомо мстить за підозри і тривалу відсутність 
чоловіка. 

Хитромудрий  Одіссей,  як  стверджує 
Пенелопа, вважає всіх ближніх наївними і “с тем 
же  упорством,  которое  ему  помогает  избежать 
многих опасностей, он ищет повсюду все новые 
трудности,  а  не  найдя  их,  создает  сам,  словно 
ему постоянно надо испытывать свою доблесть и 
ум” [5: 364]. Головні герої своїми дошкульними 
репліками  розпалюють  ревнощі  один  одного.  І 
коли  після  розправи  над  женихами  Пенелопа 
опиняється  перед  необхідністю  визнати  у 
незнайомці  Одіссея,  вона  знаходить  тисячу 
причин, щоб не зробити цього. Почуття враженої 
гордині  Пенелопи  і  прагнення  до  помсти  за 
довготривалу  самотність  штовхають  жінку  до 
руйнування власного щастя. 

У  романі  Л.Малерба  мотив  впізнавання 
Одіссея по шраму перетворюється на своєрідний 
фарс,  який  трансформує  домінантні  фрагменти 
твору.  Герой  повинен  постійно  підтверджувати 
те,  що  він  справді  є  Одіссеєм.  Проте,  як  і  в 
гомерівському варіанті, персонажів роману чекає 
оптимістична кінцівка – нове щасливе подружнє 
життя.  Але  письменник  не  забуває  пророцтво 
Тиресія  про  подальшу  подорож  Одіссея,  яка 
закінчується смертю героя. У романі воно лунає 
з уст Пенелопи як побоювання, якому ледве не 
судилося здійснитися. 

Роман перетворюється на своєрідну казку зі 
щасливим  кінцем,  яка  пояснює  виникнення 
гомерівської  “Одіссеї”.  За  пропозицією 
Пенелопи,  разом  із  співцем  Терпіадом  Одіссей 
пише справжню історію Троянської війни і своїх 
пригод.  Таке  дописування  класичної  поеми 
Л.Малерба  виправдовує  словами:  “Кто  лучше, 
чем такой фантазер, как Одиссей, мог рассказать 
все  эти  истории  о  войне,  о  приключениях  и  о 
любви? Разве не служат тому его приключения 
во  дворце  Алкиноя?”  [5:  442-443].  На 
підтвердження  цієї  думки  письменник  згадує 
анонімний текст IV ст. до н. е “Certame”, в якому 
авторство “Іліади” і “Одіссеї” приписується сину 

Телемаха, який ніби-то переказав історію батька 
[5: 443]. 

Щодо висвітлення причин Троянської війни 
(див.  також:  Ж.Жіроду  “Троянської  війни  не 
буде”,  Ф.Фюман  “Привиди”),  то  Л.Малерба 
дотримується  лікофронівської  традиції:  невірна 
дружина  Менелая  Гелена  добровільно  втікає  з 
троянцем  Парисом,  стаючи  нещастям  для  обох 
народів.  Але,  як  зазначає  Одіссей:  “Память 
обманчива,  а  история  лжива,  потому что  люди 
хотят помнить и слушать сказки,  а не суровую 
простую правду” [5: 325]. Тим самим італійський 
письменник  заперечує  “гомерівську 
справедливість”  збройного  конфлікту  між 
приниженими  героями,  які  борються  за 
відновлення  своїх  прав  із  троянцями.  Так, 
Л.Малерба  натякає  на  інші  причини  походу, 
серед  яких  найочевиднішими  є  економічні 
чинники.  Негативно  оцінює  спартанську 
красуню  й  Пенелопа,  називаючи  її 
перелюбницею, яку Одіссей “предусмотрительно 
не  взял  в  жены”  [5:  332].  Характеризуючи 
Пенелопу, автор згадує одну із версій, за якою до 
одруження  з  Менелаєм  Гелена  була  дружиною 
Тезея [12: 179].

Інші  дописані  автором  епізоди  з  міфу  про 
Троянську  війну  вводяться  Одіссеєм  для 
власного возвеличення. Цар Ітаки розповідає про 
свою винахідливість у викритті переодягненого в 
жінку  Ахілла,  який  ховався  від  участі  у  війні. 
Проте  до  тлумачення  цього  епізоду  герой 
підходить  із  притаманною  йому  практичністю: 
“…Ахилл  тысячу раз  был прав,  спрятавшись у 
Ликомеда, потому что в Трое его убили” [5: 337]. 
Розповідаючи  про  небажання  самого  Одіссея 
брати участь  у війні,  окрім згадки про відомий 
епізод  із  удаваним  божевіллям,  автор  вустами 
Пенелопи говорить і про придуманий нею інший 
спосіб втримати чоловіка – пропозицію перебити 
руку або ногу сокирою. Таким чином, ініціатива 
героїні  ще  раз  підтверджує  думку  автора  про 
справжнє кохання ітакійського подружжя.

Цікавою є багаторівнева формально-змістова 
організація  роману  Л.Малерба,  який  за 
структурною побудовою займає проміжне місце 
між  “Щоденником  Пенелопи”  К.Варналіса  та 
“Прибоєм  і  берегами”  Е.Юнсона.  Як  і  роман 
шведського  письменника,  “Ітака  назавжди” 
побудована  за  принципом  своєрідного  діалогу, 
структурним  принципом  якого  є  почергове 
розташування глав,  у яких оповідь ведеться від 
імені  Одіссея  і  Пенелопи.  Але  у  шведського 
письменника  глави  доповнюють  одна  одну  і 
потрібні  для  розвитку  сюжету,  тоді  як  роман 
Л.Малерба  можна  читати  у  трьох  версіях:  а) 
лише глави під назвою “Одіссей”; б) лише глави 
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під назвою “Пенелопа”, або в) увесь твір. 
Спільною  рисою  “Ітаки  назавжди”  та 

“Щоденника  Пенелопи”  є  те,  що  структурно 
роман Л.Малерба можна умовно розподілити на 
два “щоденники” – Пенелопи і Одіссея. У такому 
контексті автори займають нейтральну позицію, 
а події висвітлюються зі слів головних героїв, які 
оцінюють  їх  принципово  по-різному.  Спосіб 
викладу  перипетій  твору  від  першої  особи, 
характерний  для  щоденнику,  дозволяє  автору 
розкрити  внутрішні  переживання  героїв  і  їх 
ставлення  до  того,  що  відбувається:  “Оповіді 
пояснюють  нам  як  саме  протагоністи 
інтерпретують речі, яке саме значення вони для 
них мають” [1: 55].

Переосмислення  сучасним  письменником 
змістової  основи  гомерівської  поеми  будується 
на  синтезі  традиційного  і  нового.  Судячи  з 
фабульної  тотожності,  можна стверджувати,  що 
“Ітака  назавжди”,  як  і  “Одіссея”, –  твір  про 
повернення  Одіссея  додому або  про  покарання 
гордині женихів [див.: 11: 3]. Але на відміну від 
багатьох письменників, які акцентували увагу на 
антивоєнному звучанні  традиційного сюжету,  в 
епізодах Л.Малерба, в яких згадується Троянська 
війна,  тема  осуду  збройного  конфлікту  не  є 
домінантною і сприймається як данина традиції. 
Одіссей  дає  підкреслено  суперечливу 
характеристику  Троянської  війни.  Про 
зруйнування  Трої  він  говорить  як  про 
жорстокість  і  насильство:  “Я  говорю “победа”, 
но  не  уверен,  можно  ли  назвать  этим  словом 
уничтожение  города  и  творившиеся  у  его  стен 
жестокости,  о  которых  я  сам  столько 
рассказывал  на  долгом  обратном  пути, 
представляя  их  славными  подвигами”  [5:  325]. 
Проте цар Ітаки висловлює й іншу думку:  “Но, 
убеждая себя,  что годы Троянской войны были 
очень  долгими,  я  кривлю  душой,  потому  что 
они-то  как  раз  промелькнули  в  моей  жизни 
особенно  быстро.  Мучительные  и  все  же 
счастливые  годы”  [5:  324].  Одіссей  знає 
загальновідому  істину,  що  війна  це  завжди 
погано,  але  завдяки  їй  він  прославився  і  став 
героєм, а це має для нього принципове значення. 
У  цьому  контексті  слід  зазначити  особливе 
іронічне звучання спогадів про Троянську війну, 
яка, як зазначають герої, дуже скоро зітреться з 
пам’яті нащадків. 

За  винятком  деяких  другорядних 
персонажів,  образна система роману Л.Малерба 
майже повністю відповідає гомерівській.  Так,  у 
свинопаса Евмея з’являється дочка Галатея (як у 
романі  Є.Анджеєвського  “Ніхто”  прийомний 
син),  а  придворний співець ітакійського палацу 
носить  ім’я  не  Фемія,  а  Терпіада.  Головними 

героями “Ітаки назавжди” виступають Одіссей та 
Пенелопа,  яких  відрізняє  від  гомерівських 
персонажів суттєва психологізація характерів. На 
відміну  від  літературних  тенденцій  до 
позбавлення  стосунків  Одіссея  і  Пенелопи 
ореолу  кохання,  Л.Малерба  підтримує 
гомерівську  традицію.  Головні  герої  щиро 
кохають  один  одного  і  з  нетерпінням  чекають 
зустрічі. Але почуття, які мали б допомогти їм у 
відновленні стосунків, стають їм лише на заваді. 

Тривалу  відсутність  чоловіка  Пенелопа,  як 
любляча  дружина,  намагається  виправдати 
волею  богів,  відкидаючи  думки  про  зраду,  які 
постійно  тривожать  її.  Письменник  залучає 
пізніші  версії  про  можливе  кохання  феакської 
царівни  Навзікаї  та  Одіссея.  Ця  інформація 
доходить  до  Пенелопи  у  вигляді  чуток.  Не 
забуває  автор  і  про  використання  дантівської 
концепції  Одіссея  як  невтомного  мандрівника, 
що  прагне  до  пізнання  [2:  248].  Іншою 
можливою  причиною  названо  марнославство  і 
гординю,  розпалені  військовим  досвідом  та 
прагнення  слави  (подібними  рисами  Одіссей 
наділений  також  у  романі  Є.Анджеєвського 
“Ніхто”).  У  характеристиці  головного  героя 
звучить твердження про те, що Одіссей є новим 
типом  героя,  що  стоїть  на  вищому  від  героїв 
“Іліади” щаблі розвитку [10: 53].  Його вирізняє 
насамперед інтелект, а не сила: “Одиссей любил 
военные хитрости и всегда говорил, что в новых 
войнах победу будут приносить не грубая сила, а 
главным образом точный расчет и хитрость. Он 
даже  говорил,  что  эпохе  меча  и  лука  пришел 
конец  и  на  смену  ей  приходит  эпоха  чисел  и 
слов” [5: 336].

Головним каталізатором розвитку сюжету у 
Л.Малерба є сумнів. Одіссей боїться негативної 
реакції рідних на своє повернення і сумнівається 
у  вірності  дружини:  “Какие  чувства  могут  они 
испытывать ко мне, мужу и отцу, на столько лет 
покинувшему родину и семью?” [5: 326]. У свою 
чергу Пенелопа сумнівається у вірності чоловіка 
і  побоюється,  що  тривала  відсутність  Одіссея 
спричинена  небажанням  повернутися  додому: 
“Слишком  затянулось  твое  отсутствие,  мой 
любимый супруг,  и я молю богов о том, чтобы 
любовь моя не обернулась горькой обидой, так 
неоправданно долгое  твое отсутствие”  [5:  327]. 
Щоб випробувати один одного, герої починають 
власну  гру,  яка  лише  провокує  та  підсилює 
непорозуміння.  Опинившись  у  вирі  власних 
інтриг,  Пенелопа  страждає,  відчуває 
амбівалентні  почуття:  “Бедный  Одиссей,  как  я 
ненавижу тебя и как люблю несмотря ни на что, 
даже в этих грязных нищенских лохмотьях!” [5: 
365].  Одіссей  також  переживає  суперечливі 
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почуття, які коливаються від звинувачень у зраді 
до  запаморочливого  почуття  кохання,  що 
виникає у нього при появі  Пенелопи. Водночас 
славний  герой  визнає  свою  безпорадність:  “Я 
сумел найти защиту от воды и огня, от железа и 
других металлов, от камней, болезней, от зверей 
и  одноглазых  чудовищ,  от  птиц,  сирен  и 
завистливых богов, но не знаю, как защититься 
от Пенелопы” [5: 369]. Він не може усвідомити, 
що хтось виявився хитрішим від нього і обманув 
найхитромудрішого героя Еллади. 

Ситуація  гри,  запропонована  автором, 
змінює  гомерівські  характеристики  головного 
героя. Епічний Одіссей, який на думку А.Лосєва, 
є цілковитою пригодою, авантюрою, спритністю, 
хитрість  якого  доведена  до  фантастичної 
самонасолоди  [4:  252],  опиняється  у  романі 
Л.Малерба у стані розгубленості: “Я явился сюда 
со страстным желанием отвоевать свою Итаку и 
испытать верность Пенелопы. А теперь растерян 
и сбит с толку,  словно и впрямь превратился в 
нищего, роль которого я разыгрывал, чужеземца, 
который ничего не может понять” [5: 372].  Він 
не  контролює  ситуації  і  з  переможця 
перетворюється  на  переможеного.  Водночас  у 
зображенні  Пенелопи  автор  зберігає  деякі 
традиційні  риси  героїні.  Після  повернення 
чоловіка  вона  така  ж  молода  і  безмежно 
закохана.  Проте  Л.Малерба  звертає  увагу  на 
гомерівський  епітет  Пенелопи  “розумна”  і 
активно  розробляє  саме  цю  характеристику 
героїні.  Сучасна  Пенелопа  наділена 
прагматичним  способом  мислення  Одіссея, 
направленим на те, щоб “перехитрити інших або 
замислювати  проти  них  лихе”  [10:  55].  Своєю 
грою  Пенелопа  не  лише  примушує  Одіссея 
усвідомити  біль  очікувань,  а  й  перехитрює 
“хитромудрого чоловіка”, заставляючи повірити 
його у свою байдужість. 

Таким  чином,  перенесення  оповідного 
акценту  роману  у  внутрішній  світ  героїв 
спричиняє  значну  смислову  трансформацію 
гомерівського  сюжету.  В  той  же  час 
багаторівнева  організація  тексту  і  мотив  гри, 
який є рушієм розвитку подій, визначають зміни 

характерів  головних  персонажів,  їх 
індивідуалістичну надмірність. 
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SUMMARY

In  the  article  peculiarities of  plot  and character  transformation of  Homeric  “Odyssey” motives on 
material of L.Malerba's novel “Itaka forever” are analyzed. The main attention is given to transferring of  
narrative accent with external narrative plan in private world of characters, that leads to relativism of their  
moral  and  psychological  characteristics.  The  author  of  the  article  comes  to  the  conclusion,  that  
displacement of the narrative center gives ample opportunities for interpretation of traditional image and  
ideological modernization of  protoplot filling .

Key words: Odysseus, Penelope, myth, traditional plot, traditional hero.
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ЛІНГВІСТИКА НАУКОВОГО ТЕКСТУ ТА ПЕРЕКЛАД

Суть  перекладу  наукової  літератури 
полягає  у  передачі  сенсу  автора.  Науковий  
текст  характеризується  також  /  меншою 
мірою,  ніж  художній/  індивідуальним  стилем 
автора.  що  вимагає  обов’язкової  передачі  у  
перекладі. Складними випадками є знаходження 
інваріанту для передачі термінів, які не мають 
тотожної  відповідності  у  мові  перекладу  або  
відсутні  в  ній.  В  окремих  випадках  перекладач 
може творити терміни-неологізми, збагачуючи 
науковий  потенціал  мови  перекладу.  Переклад 
наукової  літератури  є  пошуково-творчим 
процесом.

Ключові  слова: стиль  наукового  тексту,  
термінологія, семіотика, переклад як пошуково-
творчий процес, неологізми, розвиток науки.

Побутує  хибна  (необґрунтована)  думка,  що 
науковий текст стилістично нейтральний, а тому 
його  переклад лежить тільки у площині  точної 
передачі  термінів  [2:  154].  Поняття  “науковий 
текст” видове (ширше) відносно жанрових (тобто 
родових) особливостей текстів науки взагалі. Не 
можна  відносити  до  одної  категорії  тексти 
наукових  монографій,  дисертацій,  доповідей на 
наукових конференціях, посібників, енциклопедій, 
довідників  тощо,  а  тим  паче  галузеві  тексти 
(математика,  фізика,  хімія,  філологія,  медицина 
та  інші),  що  відрізняються  притаманною  їм 
жанровою репрезентацією фахового матеріалу. З 
іншого  боку,  існує  також  думка,  що  для 
перекладу наукових текстів перекладач повинен 
володіти знаннями з відповідної  галузі  на рівні 
спеціаліста.  А.В.Федоров  у  праці  “Введение  в 
теорию  перевода”  у  розділі  про  переклад 
науково-технічної  літератури  стверджує: 
“Основною передумовою правильного перекладу 
є досконале знання предмета, про який йдеться” 
(переклад  наш.  –  М.Я.)  [6: 249].  Таку  оцінку 
діяльності  перекладача  вважаємо упередженою. 
На  нашу  думку,  переклад  наукових  текстів – 
самодостатня  діяльність  із  власними 
філологічними особливостями.  До  таких 
особливостей належить перш за все визначення 
для  перекладача  жанру  репрезентації  фахового 
матеріалу,  а  не  глибинне  (на  рівні  спеціаліста) 
розуміння суті наукового дослідження. Візьмімо 
для  прикладу  речення  з  математики:  Expliquez 
l’équation suivante ABC²  –  ³CD =  X,  для 
адекватного  перекладу  якого  перекладачеві  не 
потрібно  розуміти  його  на  рівні  математика-

науковця.  З  іншого  боку,  фахівець, 
перекладаючи  “свій”  науковий  текст,  але  не 
володіючи  перекладознавчими  принципами, 
може  неадекватно  передати  його  стилістично-
семантичні  нюанси.  Прикладом  є  польський 
переклад  словника  Dictionnaire du théâtre [10] 
відомого  французького  театрознавця  Патріса 
Паві під назвою Slownik terminów teatralnych [9], 
де  автори  перекладу  обрали  шлях  розповідно-
пояснювального  методу,  що  не  відповідає 
авторовій  манері  першотвору,  і  не  врахували 
обставини,  що  Патріс  Паві  пояснює  не  так 
терміни,  як  поняття.  Очевидно,  існують 
проблеми  з  перекладу  тих  чи  інших  термінів, 
адекватна  передача  яких  у  мові  перекладу 
зв’язана  з  галузевими  поняттями.  У  таких 
випадках  філологічна  особливість  діяльності 
перекладача  полягає  в  пошуку  (через 
консультації  з  фахівцями  чи  пошуку  в 
довідниках)  певного  рішення  (вибір  варіанта). 
Слід зауважити, що дихотомія “термін / поняття” 
не  однозначна  (тобто  існує  без  абсолютної 
паралелі)  в  різних  національних  наукових 
традиціях.  Саме  врахування  (аналітичне 
розуміння)  цієї  дихотомії  є  філологічною 
проблемою  перекладача.  Автори  “Словника 
лінгвістичних термінів” [8: 490] зазначають, що 
“перекласти –  це  висловити  іншою  мовою 
/мовою  перекладу/  висловлене  у  першотворі  зі  
збереженням  семантико-стилістичних 
еквівалентів” (переклад  наш.  – М.Я.).  Суттю 
перекладу  текстів  будь-якого  жанру,  зокрема 
наукових,  є  відтворення  сенсу  в  широкому 
розумінні цього слова.

Філологічні  (перекладознавчі)  проблеми 
перекладу наукового тексту, на нашу думку, такі: 
1)  відтворення  в  перекладі  авторової  манери 
викладу  матеріалу  і  2)  адекватна  передача 
наукових  (фахових)  понять.  Перша  проблема 
вимагає від перекладача не тільки знання мови та 
стилю першотвору,  але й відповідного таланту. 
Друга  проблема  зв’язана  з  передачею  фахових 
термінів, що вимагає від перекладача наукового 
пошуку,  бо  вони  характеризуються 
відмінностями  концептуальних  полів  у  різних 
національних наукових культурах (традиціях): 1) 
повна відповідність; 2) часткова відповідність; 3) 
невідповідність; 4) відсутність у мові перекладу. 
Тому  праця  перекладача  наукового  тексту  є 
неодмінно науково-творчою діяльністю.
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Аналізуючи  переклад  “Словника  театру” 
Патріса  Паві  українською  мовою  /6/,  можемо 
стверджувати,  що  в  українському  варіанті 
перекладач  намагався  максимально  адекватно 
зберегти  згадані  постулати.  Жанр  цього 
словника –  це  стислий  університетський  курс 
сучасного театрознавства з позиції  семасіології. 
А.Юберсфельд зазначає у передмові до цієї праці 
про  авторову  манеру  викладу  матеріалу: 
“...легкоосяжний  зміст  і  простий  доступний 
стиль  викладу  допоможуть  збагнути  складні 
поняття,  водночас,  не  переходячи  у  форму 

науково-популярної  праці”  [4: 5]. Рецензент 
україномовної  версії  відзначає  адекватне 
збереження цієї стилістичної характеристики [3]. 
Разом з цим слід зауважити, що П.Паві відійшов 
від академічності подачі матеріалу, дозволяючи в 
окремих  місцях  глузливий,  почасти  іронічний 
тон.

Підтвердженням цього  можуть  бути  подані 
нижче  уривки.  У  гаслі  Dramaturgie classique 
Патріс  Паві  так  характеризує  стан  суспільного 
ставлення до театру у Франції XVII ст:

Les règles imposées par les doctes et par le 
goût  du  public  du  XVII  siècle  se  sont 
transformées  en un ensemble  cohérent ...  [10: 
108]

Правила,  які  повиводили  у  XVII ст. 
тодішні  “мужі  науки”  і  яких  потребувала 
публіка  для  задоволення  своїх  уподобань, 
перетворилась у  когерентну сукупність...  [4: 
144]

Або у гаслі Direction d’acteur читаємо про роль режисера у стосунках з акторами:

Il  est  possible,  et  sovent  indispensable, 
après  la  première: le  directeur-entrepreneur 
ayant souvent besoin de “serrer les boulons” ... 
[10: 95]

Можливе  (а  часто,  особливо  після 
прем’єри, й конче потрібне) ось що: з огляду 
на те, що режисер-новатор здебільшого хоче 
“закрутити гайки” ... [4: 203]

Як бачимо, в перекладі знайдено відповідний 
варіант,  що  зберігає  цю стилістичну специфіку 
першотвору: “мужі науки” (les doctes) у першому 
прикладі й “закрутити гайки” (serrer les boulons) 
у  другому,  які  адекватно відображають  авторів 
задум.  Не  завжди  такі  лексеми  виділено  в 
оригіналі пунктуацією. Для їхнього адекватного 
сприймання  в  перекладі  їх  обрамлено лапками, 
що  відповідає  українсько-стилістичним 
нормативам.  Таким  глузливо-іронічним  тоном 
пересипана  значна  частина  цієї  праці.  Отже, 
відтворення  його  –  обов’язкова  передумова 
успішного перекладу.

Складною  дилемою  для  перекладу  є 
знаходження  інваріанта  передачі  термінів, 
поняття  яких  не  мають  реалій  у  відповідній 
галузі  іншої  національної  науки.  Зокрема,  у 
випадках новаторського термінотворення самого 
автора.  Зрештою,  для  перекладача  важливо 
враховувати  позицію автора  в  питанні  термін / 
поняття.  Патріс  Паві  зазначає  в  передмові  до 
своєї  праці:  “Словникові  гасла  переважно 
починаються  з  визначення  терміна,  проте  це 
зроблено тільки задля загальної  орієнтації  й аж 
ніяк  не  для  закостенілої  подачі  термінів  [...]. 
Кожне  гасло  задумане  як  презентація 
проблематики  поняття  в  плані  загальної 
теорії [...]”  [4:  9].  Як  вчений-театрознавець, 
Патріс  Паві  спирається  на  власну  систему 
наукових понять із властивим для неї науковим 

новаторством.  Ця  обставина  значно  ускладнює 
переклад.  Зокрема,  Патріс  Паві  розчіплює 
усталене  та  єдине  в  світовому  театрознавстві 
поняття Verfremdungseffekt (нім.)  (термін,  який 
ввів  Бертольд  Брехт),  alienation effect (англ.), 
“приëм  остранения”  (рос.)  на  два  поняття 
(відповідно  до  особистої  семіотичної  концепції 
театру),  називаючи  відповідно  двома  різними 
термінами:  distanciation і  effet d’étrangeté. 
Обмежитись у передачі цих двох різних термінів 
одною  традиційною  для  українського 
театрознавства  лексемою  “дистанціювання” 
означало  б  “знищити”  одне  з  гасел  словника, 
тобто  порушити   понятійну  систему  автора.  В 
перекладі   обрано такі  варіанти:  distanciation – 
дистанціювання,  effet d’étrangeté  –  ефект 
очуднення  (термін  Л.Курбаса).  Це  саме 
стосується  передачі  термінів  acte i action.  Для 
уникнення тавтології  в перекладі між “дією” як 
структурною частиною п’єси та “дією” як рухом 
актора  на  сцені  вибрано  варіанти  відповідно: 
“акт”  (частина  твору)  і  “дія”  (рух).  Така  сама 
“доля  спіткала”  передачу  термінів  семасіології 
énoncé i énonciation (висловлювання).  Для 
уникнення тавтології у важливих для розуміння 
контекстів  у  перекладі  застосовано 
пояснювальний метод:  “одиниця висловлювання” 
(énoncé) і “процес висловлювання” (énonciation). 
Для  точного  розуміння  в  українському 
театрознавсті  вузькоспеціальних  мовознавчих 
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термінів  signifié (означене)  i signifiant 
(означальне) вони супроводжуються в перекладі 
поясненнями  відповідно  –  план  змісту  і  план 
вираження.

Складні для перекладу терміни, що не мають 
тотожної  семантичної  відповідності  у  двох 
мовах. Анімація як українська реалія стосується 
кінематографу.  В  оригіналі  animation має 
значення  специфічного  заходу  підготовки 
глядачів  до  сприймання  вистави,  тобто  реалії, 
яка  не  існує  (або  рідко  застосовується)  в 
українському  театральному  світі.  Перекладач 
обрав  метод  транслітерації  (“анімація”), 
сподіваючись,  що  читач  збагне  це  поняття  з 
контексту.  Ще  складнішим  для  перекладу  є 
терміни,  які  у  двомовних  словниках  [1]  та 
французьких  тлумачних  словниках  чи 
енциклопедіях  [11]  подано  з  позначкою 
“синонім”, а в тексті мають різне значення. Такі 
gestuelle i gestualité (мова жестів).  П.Паві подає 
їх  різними  гаслами,  пояснюючи  перший  як 
“спосіб  специфічного  руху  актора,  персонажа 
або  стилю  гри”,  а  другий  як  “специфічну 
особливість жестів, зокрема тих, які зближують 
жести  з  іншими  системами  комунікації  або 
відрізняються  від  них”.  Крім  цього,  П.Паві 
вводить  ще  близький  за  значенням 
латиномовний термін  gestus (характерна манера 
використання тіла). Очевидно, в перекладі треба 
було  вибрати  для gestualité інший  варіант,  ніж 
“мова  жестів”.  Таким  інваріантом  став  термін 
“жестовість”  (неологізм,  який  пропонує 
перекладач). 

Не простим завданням є передача термінів-
англіцизмів. Автор словника використовує певну 
кількість  таких  термінів,  що,  очевидно, 
побутують  у  французькому  театральному  світі, 
але відсутні  в нашому.  Якщо такий термін має, 
крім  основного  значення,  ще  конотативну 
ознаку,  то  задля  збереження  авторової  інтенції 
виникає  значна  проблема  в  його  передачі. 
Прикладом може бути жаргонна лексема  gag із 
конотацією бурлеску.  Виникла в Америці у 20-
роках  ХХ  ст.  Значення:  актор  імпровізує, 
спираючись візуально на випадкові предмети та 
незвичайні  ситуації,  створюючи  кумедність. 
Тобто  смішний  жарт.  Однак  сам  термін 
обов’язково має конотацію жаргону. У перекладі 
вибрано варіант “прикол” як лексему, що у наш 
час увійшла в українське мовлення саме в такому 
значенні [5]. Іншим прикладом є voix off, де друга 
частина  цього  термінотворення  –  англіцизм. 
Загальномовні словники не фіксують його. Тому 
для  вибору  варіанта  перекладу  треба  було 
виходити  з  контексту  гасла,  який  підказує,  що 
йдеться  про  голос  із-поза  сцени  (саме  такий 

термін  побутує  в  українському  театрознавстві). 
Англіцизм  one-(wo)man show транслітеровано 
(ван-(ву)мен-шоу),  оскільки  для  нього 
неможливо  знайти  україномовний  відповідник. 
Так само транслітеровано  й англіцизм suspense 
(“суспенс” – очікування  збентеженого глядача), 
що  увійшов  до  сучасного  французького 
лексикона. 

В  оригіналі  є  певна  кількість  термінів,  які 
загальномовні  словники  подають  як 
полісемантичні  лексеми.  Для  їхньої  адекватної 
передачі потрібно було вибрати зрозумілий для 
українського  театрознавця  варіант.  Так,  porte-
parole (речник,  глашатай,  рупор,  оповісник, 
репрезентант,  виразник)  передано  терміном 
“оповісник”  як  найвідповідніший  (на  вибір 
перекладача)  варіант до значення французького 
театрального  терміна.  Термін  jeu de scène 
двомовні  словники  подають  як  “сценічна  гра”. 
Проте  зміст  відповідного  гасла  показує,  що 
йдеться про “німу сцену”.

Окремим  випадком  є  так  звані  фальшиві 
друзі перекладача. Наприклад, mise en scène – це 
не “мізансцена”, а “сценічна постава”.

У  перекладі  простежується  тенденція  до 
використання  термінологічних  дублетів 
(постава – постанова – постановка; ява – сцена; 
завіса – куртина; апарте – репліка вбік; боді-арт – 
мистецтво тіла тощо). 

Такі  знахідки варіантів перекладу збагатять 
українське  перекладознавство,  демонструючи, 
що  пошуково-творча  методика  перекладу 
наукових  текстів  є  запорукою  адекватності 
донесення до читачів сенсу оригіналу. У рецензії 
на український переклад цього словника П.Паві 
сказано,  що  “переклад  і  видання  цієї 
фундаментальної  праці  західноєвропейського 
вченого  є  не  лише  особистим  успіхом 
перекладача, а й вагомим набутком культурного 
значення, стимулом для розвитку науки, зокрема 
театрознавства і теорії перекладу” [3].

Важливим  з  цього  огляду  критерії 
оцінювання  адекватності  перекладу,  які 
А.Д.Швейцер розуміє так: “В основу оцінювання 
результатів перекладу можна покласти принцип 
функціональної  еквівалентності  як 
характеристику  перекладу,  в  якому  зміст 
вихідного повідомлення передано в такий спосіб, 
що  сприймання  кінцевого  повідомлення, 
призначеного іноземному адресату,  відповідає у 
всіх  суттєвих  рисах  сприйманню  вихідного 
повідомлення,  призначеного  адресатові  мови 
першотвору” (переклад наш. – М.Я.) [7: 264]. 

Таким  чином,  переклад  наукових  текстів  є 
власне  філологічним  (у  широкому  розумінні 
цього слова) пошуково-творчим процесом.
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SUMMARY

The essence of scientific literature translation consists in the rendering of a text meaning and an author  
intention.  Scientific texts are characterized  /less as in fiction literature/ also by individual author style. This  
makes necessary its assignation in translation. A research of invariant for rendering terms without adequate  
equivalence in a tag language is rather difficult in tag language or in fact of their absence there. In some 
cases a translator may create terms-neologisms enriching in this way a scientific potential of tag language. 
The translation of scientific literature is a research creative process. 

Key-words: style  of  scientific  text,  terminology,  semiotics,  translation as  research creative  process,  
neologisms, development of science.  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 80



 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

УДК [811.161.2 + 811.135.1] ’ 373.7             © 2008 Бабич Н.Д. (Чернівці)

УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ

За  багато  століть  спільного  проживання 
українців  і  румунів  на  території  Буковини  
сформувалися  в  носіїв  української  і  румунської  
мов  частку  спільної  лексики  і  фразеології,  
зокрема прислів’їв і приказок, внутрішня форма 
яких  пов’язана  з  подібними  або  близькими 
умовами  і  способом  життя.  Знання 
фразеологічних  ресурсів  полегшує  спілкування,  
гармонізує змістову й емоційну характеристику  
народів  не  тотожних,  але  близьких  за 
національним характером.

Ключові  слова:  фразеологічні  паралелізми,  
варіант,  соціолінгвістика,  синонім,  оцінність,  
ментальність, внутрішня форма.

У  відомій  сьогодні  науковому  загалові 
(завдяки  українському  перекладові)  праці  “Die 
Bukovina”,  укладеній  крайовим  жандармським 
управлінням  в  часи  Австро-Угорського 
панування на Буковині 1899 р. [9], маємо змогу 
отримати  зокрема  й  ментальну  характеристику 
двох  народів,  яких  доля  поселила  поряд,  – 
українців і румунів. Довідуємось з огляду вкінці 
ХІХ ст.: “Румуни – красивий тип людей… Румун 
(буковинський. – Н.Б.) – замкнутий і не кожному 
довіряє, він висловлюється обдумано і ніколи не 
бреше,  але  й  не  говорить  правди,  якщо  вона 
може  йому  зашкодити,  у  такому  випадку 
мовчить…  Довіра  і  вірність  є  у  румунів 
поняттями тотожними…Румун – також гарний і 
покірний громадянин держави, він миролюбний, 
любить порядок та дисципліну… румуни також 
мстиві…  однак  без  причини  він  нікого  не 
образить, тому що боїться відплати. … Жвавий 
темперамент,  витримка,  послідовність  і 
обумовлені  ними  певні  способи  мислення, 
почуття і дії – це характерні риси, що притаманні 
всій  нації”  [9:  50-51].  За  нашими 
спостереженнями, такими в основному є румуни 
і сьогодні.

“Характерна риса народної мови проявляється 
в  тому,  що  тут  здебільшого  висловлюються 
натяками й описами. У повсякденному мовленні, 
як правило, використовуються приклади, цитати, 
зокрема,  дуже  влучні  та  цілком  оригінальні 
приказки”  [9:  52].  “Румун,  щоб  його  краще 
розуміли, уживає різні мовні звороти – приклади 
і приказки, що називаються ”proverbul”, котрі він 
вдало вплітає в розповідь, тому його мова багата 
на цитати” [9: 53].

“Русини  (цебто  українці,  у  т.ч.  гуцули.  – 
Н.Б.)  відзначаються  жвавим,  збудливим  та 
легкозаспокійливим  темпераментом  і  твердим 
характером. Їхня вірність і приязнь є зразковими, 
в  них  можна  легко  заслужити  довіру,  але  так 
само  легко  втратити…  Моральні  переживання, 
які  тяжіли  над  ними  протягом  століть,  і 
переслідування,  що  їх  супроводжували, 
залишили в їхній натурі меланхолійну рису, яка 
особливо  проявляється  в  піснях.  Русин  – 
фаталіст. Оскільки він виходить з уявлення, що 
його  доля  знаходиться  у  Божих  руках,  то  не 
боїться небезпек… Як громадянин держави, він 
миролюбний, терплячий і слухняний… Русини у 
більшості  випадків  мстиві  і  нещадні  до  своїх 
ворогів…  Відома  і  завжди  похвально  визнана 
гостинність,  яку ніколи не можна порушувати” 
[9: 101-101].

“Чисто  русинською  (руською),  тобто 
літературною  мовою  сільське  населення  не 
розмовляє.  Мова  його  значно  відрізняється  від 
тієї, якою говорять освічені верстви, і пронизана 
багатьма  чужими,  особливо  румунськими 
елементами…  Дуже  багата  народна  поезія  на 
зразки – “приклади”, один з яких є дуже відомим 
і  характеризує  становище  дружини:  “Жінка  не 
бита,  як  коса  не  клепана”…  У  руській  мові 
також  дуже  численні  і  надзвичайно  влучні 
приказки – “приповідки”. Вони служать для того, 
щоб  зробити  розповідь  доступнішою  та 
зрозумілішою  і  використовуються  в  народі 
кожним” [9: 103].

Таким побачив українців і румунів,  народи, 
що чисельно переважали на Буковині кінця ХІХ 
ст., обер-лейтенант австро-угорської жандармерії 
Едуард Фішер,  опрацювавши наявні  на той час 
матеріали  про  населення  Буковини.  У  цьому 
розділі – “Населення Буковини” – зацитованої вище 
праці підкреслюється ще й взаємопроникнення у 
духовну  культуру  мешканців  краю  звичаїв, 
обрядів,  пісенної  народної  творчості  і 
узвичаєних т. зв. “прикладів” і “приповідок”. Не 
вдаючись  до  коментувань  цих  термінів,  їх 
належності  до  апарату  фразеології,  зазначимо, 
що  з’являлися  такі  одиниці  часто  не  шляхом 
запозичень, а природним самостійним шляхом у 
зв’язку  з  типовими  життєвими  ситуаціями, 
близькістю  мовної  картини  світу,  ментальної 
самооцінки і взаємооцінки.
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Певна частина національних фразеологізмів 
належить, як відомо, до світової фразеологічної 
спадщини.  Але  переважна  більшість  їх  є 
національним  скарбом,  завдяки  їх  змістові  й 
формі  дослідники  можуть  отримувати 
інформацію  з  історії,  культури,  про  ментальні 
особливості певного народу.  Це спосіб передачі 
історичного,  суспільного,  морального 
віросповідного, навіть наукового досвіду.

Пізнання історії  і  психології  українського  і 
румунського народів має значний, хоч нерідко й 
суперечливий (як то зазвичай буває, якщо один із 
народів  перебував  у  залежному  від  другого 
стані) досвід. Але зіставний аналіз української і 
румунської  фразеології,  зокрема  у  широкому 
розумінні  терміна,  тобто  із  залученням  до  її 
складу прислів’їв і приказок, проводився мляво. 
Таким  він  є  і  сьогодні.  Спробуємо  бодай 
частково заповнити цю проґалину.

Досліджуючи  фразеологію  української  і 
російської  мов,  В.І.  Кононенко  вважав:  “В 
зіставно-типологічному  плані,  очевидно,  мають 
досліджуватися  не  стільки  звороти  й  їхні 
компоненти,  скільки  ряди  фразем,  об’єднані 
парадигматичними  зв’язками,  фразеосхеми, 
семантичні  моделі,  що  відображають  процес 
фразеутворення у східнослов’янських мовах” [2: 
3].  Уточнимо,  що  йдеться,  очевидно,  про 
внутрішню форму фразеологізмів зіставлюваних 
мов, яка може бути прозорою або затемненою, і 
від цього залежить сприйняття або несприйняття 
чужого  (та  й  власного)  фразеологізму. 
О.Майборода, узагальнивши ідеї О.Потебні щодо 
внутрішньої  форми слова,  підсумовує:  “Учення 
Потебні про внутрішню форму слова є вихідним 
у розумінні внутрішньої форми фразеологізму з 
таких  міркувань:  а)  із  з’ясування  внутрішньої 
форми слова повинно починатися вивчення всіх 
інших  інгредієнтів  мови  як  складної  системи 
систем; … б) внутрішня форма у фразеологізмі 
може  бути  представлена  через  значення  і 
структуру  вільного  словосполучення,  на  основі 
якого він виник…” [5: 348]. Сусідство, історичні 
умови,  спосіб  життя,  християнське 
віросповідання,  близькість  психологічного 
самовизнання  двох  народів  забезпечили  значну 
семантичну і  структурну близькість українсько-
румунських паремійних паралелізмів.

“Актуальна  внутрішня  форма 
встановлюється  в  межах  семантичної  системи 
однієї мови, тоді як її історія губиться в глибинах 
багатьох споріднених, а інколи й неспоріднених 
мов”  [5:  351].  Доповнимо:  внутрішня  форма 
фразеологізму  інколи  сягає  не  лише  глибин 
неспоріднених мов, а й глибин споріднених умов 
предметного  і  духовного  світу  не  споріднених 

мовою народів з однієї території.
За багатомовним фразеологічним матеріалом 

праці  вчених  Чернівецького  національного 
університету  “Мудрість  народна  –  мудрість 
міжнародна”  [див.  1],  а  також  за  записами 
румунської  фразеології  з  території  північної 
Буковини,  зробленими  І.В.Попеску,  ми 
спробували  з’ясувати,  чи  є  у  фразеології 
підтвердження  окреслених  у  праці  “Die 
Bukovina”  [9]  рис  національного  характеру 
українців і румунів. Одразу зазначимо, що є таке 
підтвердження  –  майже  всі  семантичні  групи 
наявні в обох мовах, тобто відтворюють близьку 
мовну картину світу, хоча внутрішньою формою, 
структурою,  компонентним  складом  вони 
співпадають  не  завжди.  Своєрідність 
фразеологічного  ресурсу  не  в  психології,  а  в 
побуті  й  роді  занять  цих  сусідніх  народів. 
„Наявність  же  спільного  прямого  значення 
свідчить  про спільність  пізнавально-мовного та 
комунікативного  досвіду”  [7: 21].  Справді  так: 
“Фразеологія,  демонструючи  емоційно-
інтелектуальне  освоєння  дійсності,  створює 
відчутну  інформативну  панораму  образного 
кодування  навкілля  вторинними  мовними 
знаками,  розширює  наші  знання  про  культуру, 
матеріальне  життя,  свідчить  про  своєрідність 
відтворення  мовної  картини  світу.  Останнє 
значною  мірою  пов’язане  з  кумулятивною 
функцією  фразеологічних  одиниць  (ФО),  тобто 
фіксацією  й  накопичуванням  у  їх  семантичній 
структурі  суспільного  досвіду,  звичаїв  народу, 
його побуту, історичних особливостей” [8: 3].

За  нашими  спостереженнями  над 
матеріалами вказаного дев’ятимовного словника, 
стереотипами  національної  характеристики 
українців  і  румунів  виявились  такі  (на  жаль, 
відповідники не завжди точні):
1. Працьовитість, працелюбність, порівн.: 
укр.: Хто не працює, той не їсть.

Без труда нема плода.
рум.: Cine nuc munčeste nu mănâncâ [1: 9].

Роботящі руки гори вернуть.
Cu voinţă răstorni şi munţii [1: 181] – 
(тільки б захотіти, можна і гори зсунути).
Праця людині окраса, а лінощі ганьба.
Pentru om munca-i brăţară,  pentru lene e 

ocară [1: 173].
Працюй, небоже, то й Бог допоможе.
Ajută, şi Dumnezeu te va ajuta [1: 173].

Протилежна риса –  лінощі –  засуджується 
значно більшою кількістю прислів’їв і приказок. 
Зважаючи на загальновідоме явище 
неперекладності фразеологізмів,  подаємо або 
фразеологізм-ідентифікатор (міжмовний 
синонім),  або ж тлумачення змісту 
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метафоризованої життєвої сентенції.
Порівн.:

Лінощі псують людину.
Lenevia îl strică pe om [1: 106].
Лінивому щодень свято.
Leneşul are în toate zibele praznic [1: 106].
Ледачій вівці й своя вовна важка.
Oaia care nu poate să-si ţie lăna trebuie tărată

 [1: 104] 
(вівця, яка не може тримати свою вовну, має 

бути зарізана.)
В українському фразеологізмі  вівця,  яка не 

має  вовну,  просто  про  людину  “ліниву”,  а  в 
румунському  –  “людина,  яка  лінива,  взагалі 
непотрібна, як і та вівця, що не може наростити 
свою вовну”. 

“Завтра, завтра, не сьогодні” так говорять  
ліниві і голодні.

A lăsa totul pe măine. La asta
O să mă gândesc mine [1: 67].
Або ж такий синонім:
Lucrul lăsat de azi pe măine aşa şi rămâne 
(праця, не виконана сьогодні, облишається).

2. Мудрість,  здатність  вчитися  на  життєвих 
помилках.

Дурному пригода – мудрому наука.
Deşteptul ínvaţă din greşala altuia [1: 62] – 
“мудрий ніколи не повторить дурницю”.
І наймудріший може помилитися.
Omul cel mai iscusit, uneori e păcălit [1: 85] – 
“ніколи не засуджуй навіть найдурнішого, бо 

кожен може помилитися”.
Мудрий  змінить  свою  думку,  а  дурний 

ніколи.
Omul deştept isi schimbă părerile, cel prost –  

niciodată [1: 118].
Мудрий носить язик у серці, а дурень серце  

на язиці [1: 118]
Розумна голова багато волосу не тримає.
Capul de şeert cheleşte mai repede [1: 182] – 
“пуста голова лисіє швидше”.
Розумний з півслова розуміє.
Desteptul cedează intotdeauna [1: 183] – 
для  підсилення  значення  фразеологізму 

використане слово “завжди”. 
Антонімічне  значення  –  розумова 

обмеженість –  виражається  образними 
висловами  і  характеристикою  інтелектуальних 
можливостей  людини,  непродуманістю  її  дій  і 
вчинків. Напр.:

Він до трьох не полічить.
Nu poate număra nici  pănă la trei [1: 27] – 
“такий нерозумний, що не полічить навіть до 

трьох”.
В  криницю  воду  лить  –  тільки  людей 

смішить.

A turna apă ín fântână [1: 29].
Румунський  фразеологізм  зафіксований  у 

збірнику  “Мудрість  народна…”  лише  зі 
зачинним компонентом “в криницю воду лить”.

Наведемо  приклади  тотожних  за 
внутрішньою формою фразеологізмів:

В ліс дрова возити.
A căra lemne ín pădure [1: 29].
Говорити дурниці.
A vorbi ín dodii [1: 42].
Двох слів докупи не зв’яже.
Nu poate lega două cuvinte [1: 50].
Діти і дурні кажуть правду.
Copiii si nebunii spun adevărul [1: 54].
Дурень дурня хвалить.
Măgar la măgar trage [1: 61].
А ось одиниці з незначними відмінностями 

внутрішньої форми:
Заплішений дурень.
Prost de rage, prost bâtă [1: 71] – 
“дурний, що не кричить; дурний як пень”. 
Обіцянка цяцянка, а дурневі радість.
Pe prost îl înalţi cu o vorbă [1:151] – 
“дурня можна обманути словом”.
Пізнати дурня по реготу.
Prostul se cunoaşte după rsâs şi mers [1: 63] – 
“дурня впізнаєш за сміхом і ходою”.
Відомо,  що  фразеологізмів  негативної 

характеристики у всіх мовах значно більше, аніж 
позитивної,  бо  ставали  “пам’яттю  народу”  ті 
вислови,  які  застерігали  від  біди,  засуджували 
негідну  поведінку,  давали  моральні  настанови. 
Ось  кілька  семантичних  груп  фразеологізмів-
характеристик негативних рис.
3. Дворушність, дволикість:

Вовк в овечій шкурі.
Lup îmbrăcat în piele de oaie [1: 30].
Ворона в павиному пір’ї.
E ca măgarul îmbrăcat  in piele de leu [1: 33] – 

у  румунській  мові  семантика  така:  “як  віслюк, 
одягнений в шкуру лева”.

Одне говорить, інше робить.
Vorbeşte una, face alta [1: 154].
Улеслива людина – гадюка під квітами.
Pisica blândă zgârâie rău [1: 162].

4. Заздрість:
Заздрісний від чужого щастя сохне.
Invidiosul din invidie se topeşte [1: 69] – 
“заздрісний від заздрощів розтопиться”.
Заздрість спокою не дасть.
Pizma nu ştie de sărbătoare [1: 69] – 
“для заздрощів не існує свята”.

5. Злість, злобливість:
Злий як собака.
Rău ca un căine [1: 78].
Лихий чоловік у громаді, що вовк у стаді.
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Omul rău e lup intre oanmeni [1: 105].
6. Злодійкуватість:

На злодієві шапка горить.
Cine se ştie cu musca pe căciulă, se apără  [1: 

121]  –  “хто  відчуває  муху  на  шапці,  той 
виправдовується”.

Скільки злодій не краде, все одно тюрми не  
мине.

Căt e vulpea de vicleană, totuna nimereşte ín  
căpcană [1: 189].
7. Брехливість:

Брехунові не вір, хоч і правду каже.
Cine a minţit odată şi-a mâncat credinţa toată 

[1: 16] – “не треба брехати, бо втратиш славу”.
Брехливому треба добру пам’ять мати.
Mincinosul  trebuie  să  aibă  memorie  bună  [1: 

15].
Хто бреше, той краде.
Cine minte odată şi fură [1: 219].

8. Хвалькуватість:
Всякий кулик своє болото хвалить.
Tot ţiganul îşi laudă ciocanul – 

у  румунському  зміст  такий:  “кожен  циган 
вихваляє свій молоток”.

Порівн.  укр.:  кожен  циган  свою  дитину 
хвалить.

Кожна жаба своє болото хвалить,
Tot olarul laudă oala sa [1: 92] – 
“кожний гончар вихваляє своє намисто”.
Не  хвали  сам  себе,  нехай  люди  тебе 

похвалять.
Altul să te laude, nu gura ta [1: 145] – дослівно 

“інший хай тебе похвалить, а не твій рот”.
9. Скупість:

Скупому все не вистачає.
Scumpul nici ce are nu are [1: 190] – 
“скупий і те, що має, не має”.
Скупий – що глухий, а щедрий – не мудрий.
Zgărcitul nu-i prost, iar generosul nu-i ínţelept  

[1: 190].
Але  будь-який  осуд  потребує  противаги, 

цебто позитивних прикладів. А вони такі:
10. Доброта:

Доброму скрізь добре.
Omul  bun  totdeauna  găseşte  oameni  buni  [1: 

37] – “добрий завжди знаходить добрих людей”.
Мухи не скривдить.
Nu deranjează nici musca [1: 119] – 
“навіть мухи не потурбує”.

11. Вірність у взаєминах:
Вірний приятель – то найбільший скарб.
Prietenul bun e o comoară [1: 28].
Друга не втрачай, в борг не давай.
Nu da o prietenie, pe o datorie [1: 69].
Друг пізнається в біді.
Prietenul la vreme de nevoie se cunoaşte [1: 60].

Єдність і братерство – велика сила.
Inunire stă tária [1: 63].
Один за всіх і всі за одного.
Unul pentru toţi si toţi pentru unul [1:152].
У друзів все спільне.
La prieteni totul este comun [1: 208].
Цілковите  співпадіння  змісту  і 

компонентного  складу  переважної  більшості 
наведених  прислів’їв  свідчить  про  тотожність 
внутрішньої  форми,  яка  зумовлена  однаковим 
баченням  світу  людей,  їх  взаємин,  однаковим 
ставленням  як  до  вад,  так  і  до  переваг 
моральності в людських стосунках.

Чимало  фразеологізмів  оцінює  характер 
людини за її зовнішніми прикметними ознаками. 
І  в  цьому,  за  свідченням  збірки  “Мудрість 
народна…”,  українці  й  румуни  мають  чимало 
спільного  (зауважимо,  що  багато  паралелізмів 
укладачі  збірки  “вихоплювали”  із 
загальнонародного  фразеологічного  фонду  не 
завжди вдало, не завжди точно, але це предмет 
спеціального дослідження. Ось кілька прикладів.

Мале тілом, та велике духом.
Mic la stat, mare la sfat [1: 112] – 
“малий тілом – великий бесідою”.
Не краса красить, а розум.
Frumuseţea  fără  ínţelepciune  este  o  floare  ín 

tină [1: 133] – “краса без розуму – квітка в тіні”.
Не  такий  страшний  чорт,  як  його 

малюють.
Dracul  nu  e  asa  de  negru,  cum íl  zugrăvesc  

oamenii [1: 142].
Осла взнаєш по вухах, ведмедя по кігтях, а  

дурня по балачках.
După unghii se cunoaşte leul, 
după glas cunoşti pe om şi pe dobitoc [1: 157] – 
“по  кігтях  впізнаєш  лева,  по  голосу  – 

людину і звіра”.
По  одежі  зустрічають,  а  по  розуму  

проводжають.
Omul cinsteşte haina, nu haina – pe om [1: 170].
Стиль характеризує людину.
Stilul este omul [1: 200].
Борода виросла, та розуму не винесла.
Cap mare, minte puţina [1: 14] – 
“велика голова, а розуму мало”.
В здоровому тілі – здоровий дух.
Minte sănătoasă inte-un corp sănătos [1: 20].
В  українському  фразеологізмі  є  компонент 

“дух”,  а  в  румунському  –  “глузд”:  “здоровий 
глузд в здоровому тілі”.

Високий, як тополя, а дурний, як квасоля.
Inalt ca bradul, iar prost ca gardul [1: 22].
Вовк линяє, а натуру не міняє.
Lupul isi schimbă părul, iar náravul ba [1: 31].
Волос довгий, та розум короткий.
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Păr lung şi minte scurtă [1:35].
Малі  діти  їдять  кашу,  а  великі  –  голову  

нашу.
Copii mici – griji mici
Copii mari – griji mari [1: 112], тобто як укр.  

малі діти – малий клопіт, великі діти – великий 
клопіт.

Молодий та зелений, тільки туман в голові.
Şi  tánăr  şi  verde,  la  joc  timpu-şi  pierde  [1: 

117] –  “і  молодий,  і  зелений  –  на  танці  час 
витрачає”.

Більшість фразеологічних одиниць не просто 
констатують ознаку, ситуацію, подію, а й мають 
повчальний характер. Напр.:

Вище себе плюєш, себе заплюєш.
A scuipa ímpotriva vântului [1: 22].
Румунський  відповідник  “плювати  проти 

вітру”,  який  частіше,  аніж  наведений  у  збірці, 
вживають українці.

Або:
Від гнилого яблука і здорове гине.
Mărul putred strică si pe cel bun [1: 23].
Вовків боятися – в ліс не ходити.
Fricosul nu se-ntinde la drum lung [1: 31].
Вчитись ніколи не пізно.
Nu e  omul  niciodată bătrăn cănd e  vorba de 

ínvăţătură [1: 39].
Держи язик за зубами.
Ţineţi limba după dinţi [1: 52].
Діло майстра величає.
După lucru se cunoaşte meşterul [1: 54].
Чи,  скажімо,  загальновідома  і  міжнародна 

біблійна сентенція:
В  чужому  оці  і  порошинку  бачить,  а  в  

своєму і сучка не добачає.
A observa paiul din ochiul altuia, Şi a nu vedea 

bârna din ochiul tău [1: 40].
Доля сміливим помогає.
Norocul îl ajută pe cel indrāzneţi [1: 59].
Як  це  не  дивно  або  не  бажано,  але 

побутують і вислови не дуже “чемного” змісту, 
та вони не менш життєві. Порівн.:

Живи, поки живеться, пий, поки п’ється,
помреш – з собою не забереш.
Joacă-acum,  la  tinereţe,  ca-i  să  stai  la  

bătrâneţe [1: 64].
Жіноча думка і вітер часто змінюються.
Femeia este schimbătoare ca vremea [1: 66] – 
“жінка змінюється як погода”.
Забула корова, як телям була.
Uitā soacra că fost noră [1: 66].
Забула свекруха, що була колись невісткою.
Не забувай,  що “земля  кругла”  (з  народної 

творчості).
Закохані  сваряться  –  тільки  цим 

насолоджуються.

Tineriі se ceartă pentru a se impăca [1: 69].
Як  правда  є  й  у  висловах,  які  начебто 

заперечують узвичаєні погляди чи оцінки. Напр.:
 Іноді до дурня варто прислухатися.
Uneori şi prostul poate da un sfat bun [1: 86] –
“іноді і дурень може дати добру пораду”.
Краще з розумним загубити, ніж з дурним 

знайти
Mai bine cu un deştept la pagubǎ, decât cu un 

prost la câştig [1: 98].
Люди скрізь однакові.
Oamenii pretutindeni sunt la fel [1: 111].
Як засвідчує матеріал, що його презентовано 

у збірці “Мудрість народна…”, справа зіставно-
типологічної  систематизації  українсько-
румунських фразеологічних паралелізмів має ще 
багато  лише  накреслених,  але  не  виконаних 
завдань.  На  часі  створення  українсько-
румунського  фразеологічного  словника,  якого 
потребує  і  комунікативна  практика,  і  зіставно-
типологічний метод дослідження  мовних явищ. 
Справедливим  і  щодо  румунської  мови  є 
висновок В.І.Кононенка,  “що  національний дух 
українських  фразем,  що  відбиває  особливості 
характеру,  психіки,  поведінки  людей,  виразно 
виявляється  в  оцінних  конотаціях,  значеннєвих 
нашаруваннях, додатковій експресії, які помітно 
впливають на загальний зміст уживання стійких 
зворотів  у  тих  чи  інших  обставинах.  Зокрема, 
навіть  у  семантично-трансформованому вигляді 
фразема  не  втрачає  зв’язків  із  мотиваційною 
основою”  [3:  217-218],  як  це  виразно 
простежується  у  наведених  тут  прикладах. 
Цілковитий збіг – семантичний і експресивний – 
спостерігається  хоч  і  часто,  але  не  постійно. 
В.І.Кононенко  резюмує:  переважна  більшість 
прислів’їв і приказок є майже спільними для всіх 
культурних народів, і якщо вони є мудрістю, то 
мудрістю міжнародною” [див.  3].  Мабуть,  саме 
тому  упорядники  дев’ятимовної  збірки 
афористичних висловів [1] назвали свою працю 
“Мудрість народна – мудрість міжнародна”. Цей 
словник укладачі планували значно розширити і 
за реєстром, і за мовною презентацією, врахувати 
поради і зауваження фразеологів. Сподіваємось, 
що  будуть  ретельніше  подані  як  абсолютні 
семантичні відповідники, так і варіанти з різною 
внутрішньою  формою,  що  дуже  важливе  для 
етнолінгвістики.  Цікаві  результати можуть дати 
й  дослідження  давніших  і  сучасних  художніх 
текстів, їх перекладів.
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SUMMARY

Part of common lexicon and phraseology has been formed over many centuries of common residence of  
Ukrainians and Rumanians on the territory of Bukovyna. Some segment of the word stock makes up proverbs  
and sayings in particular the ones which inner form is connected with similar or close conditions and a way  
of  life.  Knowledge  of  phraseology  facilitates  communication,  and  harmonises  content  and  emotional  
characteristic of the peoples that are not identical but close by its national character.

Key words: phraseological parallelisms, variant, sociolinguistics, synonym, evaluation, mentality, inner 
form.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ 
РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКАХ XVII – XVIII СТ. 

(фонетико-морфологічний аспект)

Стаття присвячена розгляду фонетичних і  
словозмінних  особливостей  числівників  у  
західноукраїнських  рукописних  апокрифічних 
збірниках  XVII –  XVIII століть.  З’ясовано,  що 
мова  пам’яток  поєднує  церковнослов’янські  й  
народнорозмовні  (у  тому  числі  й  діалектні)  
елементи.

Ключові  слова:  апокрифічні  збірники,  
числівники, фонетичні варіанти, словозміна.

Важливою  джерельною  базою  для 
дослідження  історії  української  мови  є 
староукраїнські рукописні пам’ятки XVII – XVIII 
ст.,  оскільки  саме  цей  період  більшість 
мовознавців  характеризує  як  найскладніший  і 
поки що найменше вивчений. 

Вагому частину писемної спадщини XVII – 
XVIII ст. становлять західноукраїнські рукописні 
апокрифічні  збірники,  створені  в  Галичині,  на 
Закарпатті  та  Буковині,  у  яких  яскраво 
відображено  процес  формування  української 
літературної мови означеного періоду. 

Найширше  на  сьогодні  дослідження 
апокрифічних  творів  здійснив  І.Франко,  який 
визначив мовні особливості більшості збірників. 

Окремі мовні риси цих пам’яток (фонетичні 
та граматичні) були розглянуті в ряді публікацій 
С.Бевзенка [1], Д.Гринчишина [6], С.Перепелиці 
[10],  М.Станівського  [11]  (див.  також  наші 
дослідження  [3,  4,  5]),  проте  монографічної 
праці  про  мову  апокрифічних  збірників  досі 
немає.  Саме  браком  таких  досліджень, 
присвячених  системному  аналізові 
західноукраїнських  апокрифічних  текстів 
продиктована актуальність нашого дослідження.

У  статті  ми  аналізуємо  фонетичні  та 
словозмінні  особливості  числівників  в 
апокрифічних  творах  XVII –  XVIII ст., 
простежуємо  церковнослов’янський  та 
народнорозмовний вплив на мову цих пам’яток. 

Числівники  в  рукописних  апокрифічних 
збірниках  XVII –  XVIII ст.  вживаються 
обмежено. Проте, незважаючи на це, вони дають 
уявлення  про  основні  розряди  числівників  – 
кількісні й порядкові.

Кількісні числівники.
Числа  першого  десятка  представлені 

числівниками  один,  два,  три,  чотири,  п’ять,  
шість,  сім,  вісім,  дев’ять,  десять, що  в 
досліджуваних  пам’ятках  виступають  у 
різноманітному фонетичному оформленні.

Так,  на  позначення  одиниці вживається,  як 
правило,  форма  g  ед н для  чоловічого  роду, 

,   едина една –  для  жіночого  і едно –  для 
середнього родів, порівн.: g  ед н агtглъ (2У333) (у 
посиланнях на джерела в дужках зазначаємо том, 
умовне скорочення пам’ятки, відповідну сторінку 
тому),  g  hед нъ л с (2УЛ415),   gпочал ед н  

h  пов дати сон (2Т15);   "една блон (2Тс68), 
 #едина богин  (2Т15),   g u  g uво дин д льв  

(1ІР(Ф)291);   g g  едно б рв но (2ІР(Ф)162).  Але 
говорити про те, під впливом яких мовних стихій 
постали  ці  форми  в  аналізованих  пам’ятках, 
важко.  З  одного боку,  числівник  едина можна 
вважати  запозиченням  з  церковнослов’янської 
мови, а g , ,  ед н една едно – з польської (саме так 
їх розглядають автори “Історії української мови: 
Морфологія”:  “Дуже  поширені  в  українських 
пам’ятках  форми  єдинъ,  єдина,  єдино (єдине)  є 
церковнослов’янізмами,  нерідкі  й  полонізми 
єден, єдна, єдно, єдні” [8: 225]). А з іншого боку, 
наведені  утворення  можуть  відображати 
особливості південно-західних говорів. Адже “на 
всій  території  південно-західної  діалектної 
групи… поширений цей числівник у звуковому 
оформленні  jеден,  jедин,  jіден”  [7:  10],  що 
витворився  із  праслов’янського  *jedьnъ,  і, 
відповідно,  збереження  початкового 
звукосполучення  [je]  перед  складом  із 
зредукованим  [ъ]  –  закономірне  явище.  Зрідка 
фіксуємо  форми,  у  яких  засвідчений  процес 
переходу [je] в [o] (із праслов’янського  *jedinъ) 
або в [у], напр.:  #одна чорна  (ІР58),  hпосадив е  

uоудн  (2Тс73).
Числівники  ,  h  два дв у  називному  – 

знахідному  відмінках  в  аналізованих  пам’ятках 
трапляються рідко:  два роки (2Тс66),   два разы  
(1ІР(Ф)291; 4Бр17), h h hдв р ц  (2Тс179), h hдв жон  
(1Тс157). При цьому,  як бачимо, з числівником 

hдв  іменники  жіночого  роду,  як  правило, 
виступають у формі двоїни. 

У  непрямих  відмінках  автори  збірників 
послідовно вживають утворення з основою -дво , 
напр.:   ...  h gво двох л т х (2Др64),   двох волувъ  
(3ПП47),   двох разбойниковъ (2Тс233),  двох  

g  hлюд й вид ла (2Тс141),   h gоу двохъ л т х (2Т143), 
...   с двох оузолъцов (2Т186),    hпо двох р ках  

(4С32).  Лише в  орудному відмінку числівників 
,  hдва дв  спостерігаємо  паралельне  вживання 
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давньої  форми  двоїни  h  дв ма й  новішого 
утворення  двома з  перевагою  останнього, 
порівн.:   h  mg  со дв ма д рми (1РБ87),   wз ными  

 двома (3ПП80)  –   h  двома л рма (2ІР(Ф)159), 
  двома горами (4РК85),   со двома синами 

(2Т338)  тощо.  Активне  використання  основи 
-дво  вказує,  на  нашу  думку,  на  порушення 

книжної  писемної  традиції,  оскільки  форми 
двом,  двох,  двома,  на  думку  вчених,  були 
властиві  живій мові  ще до  XV ст.  [2:  233],  але 
фіксують  їх  лише  в  пам’ятках  з  XVII ст.,  що, 
власне,  і  відображають  рукописні  апокрифічні 
збірники зазначеного періоду. 

Варіативністю  у  досліджуваних  рукописах 
відзначається  числівник  три.  У  пам’ятках 
здебільшого  фіксуємо  форму  називного  – 
знахідного відмінків із сплутуванням літер и – ы 
(  три –  тры), напр.:   три цt hр  (2Т14),  g ...м шкала  

 три мсt hц  (2Др63),   gтри др ва (2Д243),  три  
g  кам ли (1РБ104), u   u hпост пило три ст пн  (2Тс68), 
 u  три м жи (1РБ86),    "оуродила три блика 

(2Тс68),   hтри дн  (2Кр75),   hтры корол  (2Тс127), 
  тры части (2ІР(Ф)163),  тры роки (2Тс72) тощо.
Окрім того, у деяких збірниках спостерігаємо 

в  називному  –  знахідному  відмінках  архаїчну 
особово-чоловічу  форму  на  -е,  поширену  в 
карпатських  говорах,  gтри ,  напр.:  g  три цt hр  
(2Т14),  h  g  h  #   вс три вид лисмо с оу божници 
(2Т15),   u  #трие п стили с  (2Т16),  g  hтры корол  
(2Тс153) та ін.

У родовому – місцевому відмінках виступає 
нова форма g  тр х у різних фонетичних варіантах, 
порівн.:   g  h gв тр хъ л т хъ (2УЛ403),  ...  gис тр х  
оузлов (2Т186),   g  g  по тр хъ дн хъ (2ІР(Ф)163); 

g g  g  gпр жд трї х дн х (2Кз386),   g  gпо три х дн х 
(2Кз386),   g   на тр х ногах (4ГБ9),  ^   hтрїехъ л тъ 
(2Кр83). Також фіксуємо зміну [е] > [о] у формі 
трох,  що,  на  нашу  думку,  свідчить  про 
ствердіння  попереднього  приголосного  [р], 
напр.:    h gв трохъ л т хъ (2Др60),    gпо трох дн х 
(2Тс322),   gтрох крол й (2Тс129),   с тых трох 

(4С25) і под. Буквосполучення їо в утворенні на  
 g # ’трїохъ з мл х  (2Т186),  очевидно,  відбиває 

м’яку  вимову  [р].  І.Керницький  припускає,  що 
перехід  [е]  >  [о]  відбувся  під  впливом  нової 
форми родового відмінка двохъ [9: 161].

Паралельне  використання  форм  з  [е]  й  [о] 
спостерігаємо  в  давальному  та  орудному 
відмінках, напр.:   gтромъ оуч нїком (2Т13),  gтр м  

gкорол м (2Т14),  трома дни (2У391) та ін.
Подібні  звукові  варіанти  має  й  числівник 

чотири.  У  називному  –  знахідному  відмінках 
зафіксовано  такі  форми:  g  ч тїры блt h #гов стї  
(2Кз384),  g  ч тири столъпи (4Бр17),   gво ч тири  

 начала (1РБ18),  g  mgч тыры д ры (3СтС6).  При 
цьому в аналізованих пам’ятках не засвідчуємо 
давньої категорії роду. Зрідка у формі називного 
відмінка  відображена  зміна  [е]  >  [о]  після 
шиплячого:    чотыры водоносы (1Тс300).  У 
рукописних  апокрифічних  збірниках  XVII–
XVIII ст. спостерігаємо також діалектні варіанти 
цього  числівника,  напр.:   чтыры стороны 
(4НДXVIII286),    чтири роги (4ІР(Ф)26),  чтыри  

 живїолы (4С26) (а також у місцевому відмінку: 
 на чтырох  ногах (4С32)). 

У  непрямих  відмінках  частіше,  ніж  у 
називному – знахідному, фіксуємо написання, які 
відбивають  лабіалізацію  голосного  [е]  після 
шиплячого,  порівн.:    hна чотирох р ках (2Т188), 

 g  на чотир хъ (4Бр17), ’  g  чотыр ма ц бры (1Тс300), 
але:  g  ч тырма цорками (3СтС6),   g gис ч тир хъ  

h   св та того краинь (2РК56).
Найменш вживаним у рукописних збірниках 

є  числівник  п’ять.  Його засвідчено три рази  у 
формі  називного  відмінка  в  Іспаському  та 
Калуському  рукописах:  #  h  п ть л тъ (2ІР(Ф)160), 

#  h  п ть м ръ (2ІР(Ф)162),  #  g  п ть муж й (3Кл6).  Ці 
написання відображають м’яку вимову кінцевого 
приголосного [т].

Числівник шість виступає лише у називному 
відмінку як з етимологічним голосним [е], так і з 
“новим h”, напр.:  h  h  ш сть л тъ (2ІР(Ф)161), h ’ш ст  
мt g  сц й (1Тс297),  g   ш сть дний (4Др63). Іменник, 
як  правило,  узгоджується  з  цим числівником у 
родовому  відмінку  множини.  Проте  в 
Керестурському  рукописі  зафіксовано 
узгодження  іменника  g hн д ля у  родовому 
відмінку однини: g  g h hш стъ н д л  (2Кр77).

Варіативністю  написання  відзначається 
числівник сім. Паралельно вживаються форми, у 
яких  відбувається  перехід  [е]  >  [і]  (передано 
“новим  h”)  у  закритому  складі,  й  форми,  що 
зберігають  і  голосний  [е],  і  кореневий 
приголосний [д], порівн.: h ... gс мъ м чов (2Тс134), 

h ’ с м голов (2Тс177), h   с мъ горъ (4ІР(Ф)258), hс м  
головъ (2Т188), а також:  g  hпо с мь л ты (2Кз210), 

g  gс дмъ м човъ (2Тс134),  g  mgс дмъ м нїй (2ГБ7), 
 g  hпо с дми л тъ (3ПП234),   g  gголови с дми зми въ 

(2Т189),  g   сотворих с дмъ днїй (4ІР(Ф)258) і под.
Числівник  вісім зафіксовано  у  формі 

місцевого відмінка без протетичного губного [в]: 
  gпо осми дн х (2Т188),  ^    осми частїи (1Д7), 

g  h g  ос ми л т х (ІР29).
Числівники дев’ять – десять у називному – 

знахідному  відмінках  засвідчені  з  кінцевим 
м’яким  -т,  напр.:  g "   д в ть чиновъ (1РБ14), 

g g  g "  @  прин с д с ть сп довъ (2ІР(Ф)161),  g #д с ть  
 ключов (4Бр17),  але:  g #  h  д с т л т (4У106).  У 
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місцевому відмінку числівник  дев’ять виступає 
із закінченням      -gх:  g # g  по д в т х мс g  ц хъ (2Тс68), 
очевидно,  за  аналогією  до  словоформи  мс gц хъ  
або  до  давньої  форми  місцевого  відмінка 
множини числівника g "  д с ть – дg "с тьхъ.

Складні  числівників,  які  пізніше  стали 
нормою сучасної української літературної мови, 
трапляються  переважно  у  трьох  рукописних 
збірниках – С.Теслевцьового, Керестурському й 
Сокальському,  – наприклад, форми називного – 
знахідного  відмінків: # ’  единадц т сноповъ  
(1Тс158),  w  g  динадцат локт й (4С30), 
w  g  динадцатъ н бъ (4С42),  #дванадц т  

g  оуч ников (2Тс318),  #   дванадц т роков (2Тс73), 
#  дванадц ть сt  новъ (1Тс157),  ’ #чотыр надц т 

(2Тс141;  3Тс121),  "  п тнадцат (4С31), 
h  ш стьнадцать (1Тс296),  w  смнадцат палацов  

(4С31),   #  h  оу трыдц т л т (2Тс180;  3Тс124),  оу  
h g #  h  с мъд с т л тъ (1Тс314;  2Тс65).  При цьому в 

жодній  з  пам’яток  не  зафіксовано  давніх 
складених  конструкцій  на  зразок   одинъ на  
дg "с тg. 

Дослідження показало, що сталістю другого 
компонента  у  складних  числівниках 
відзначається  Керестурський  рукопис,  у  якому 
друга частина цих числівників завжди має форму 
- g #д с тъ,  жодного разу не змінюючись на - #дц т, 
напр.:  g #  h   gдванад с тъ л та житїе пров дла 
(2Кр88),  # g #  g gп тьнад с тъ ст п ни (2Кр83), 

g #  трид с тъ храмини (2Кр86);  подібні  форми 
спостерігаємо у непрямих відмінках у рукописі 
Я.Казиницького:  g  g #собранї дванад с ти  
u gч никовъ (2Кз384). 

В апокрифічному збірнику С.Теслевцьового 
засвідчуємо  також  фонетичні  варіанти  деяких 
числівників:  # ’  h  единайц т зв здъ (1Тс158), 

#  чотырнайц ть (1Тс267),  #трыйц ть  
g ’  ср бр никовъ (1Тс160),  у  яких  відображена 

дисиміляція  у  звукосполученні  [дц]  >  [йц], 
властива південно-західним говорам української 
мови.  Цю  ж  звукову  зміну  спостерігаємо  й  у 
Боршевицькому  рукописі,  порівн.:  " ...трїйц ть  

h h л т (4Бр18), а також у порядкових числівниках: 
" g  одинайц то (4Бр39),   "  одъ трїйц того часа  

(4Бр40).  У  Дрогобицькому  рукописному 
збірнику  фіксуємо  неозначено-кількісний 
числівник  "  килконац т (милъ) (2Др64),  що 
відображає спрощення у вимові приголосних.

У непрямих відмінках складні числівники із 
другим компонентом - #  дц ть (у різних звукових 
варіантах)  засвідчуємо  лише  поодинокими 
прикладами,  напр.:   g #ко единнад с ти  

 апостолом (3СтС6),  "  дванадц том болванам  

(1РБ98),  w  " g  "  дванадц т х п тнїцах (4РК85),  до  
"  hтринац ти л т (2Др60),   h g ...оу л т х  

# g g  п тнадъц т х (1Тс315),  "  h gв триц ти л т х (4С28).
Число  40,  як  правило,  позначено 

числівником  сорок,  напр.:  ...  зобравши сорок  
hд вокъ (2Тс72),    h  жыл сорок л тъ (1Тс251; 

2Тс182),    в сорокъ дний (4РД224). Лише два рази 
фіксуємо  архаїчну  форму  як  компонент 
складеного  кількісного  або  порядкового 
числівника:   h h  g "миль дв ст чтырд с т  "и п т  
(4С33), g #   чотырыд с т второй (1Тс267).

На  позначення  дев’яти  десятків  у 
Керестурському  рукописному  збірнику 
вживається форма  g g  g #  д в тъ д с тъ чини (2Кр86), 
поширена  в  наддністрянських  і  карпатських 
говорах.

Числівник  сто  та  інші  числівники  на 
позначення сотень засвідчені лише у називному 
відмінку,  напр.:   @  сто ф нтовъ (ІР26),  сто  

 брамъ (4С32),    сто локотъ (4Кл6),  штириста  
(4Бр18),   чотырыста (1Тс297),  # ’  п т сот (1Тс264), 

g  ш стсот (4С33),  w  h  смьсот л тъ (1Тс296),  g "д в т  
 сот (4С28).  Зазначимо,  що  в  аналізованих 

пам’ятках  вживаються  лише  цілісні  лексичні 
одиниці, а не давні складені конструкції.

Компоненти  складених  кількісних 
числівників  у  досліджуваних  апокрифічних 
рукописних  збірниках  пов’язані  між  собою 
зв’язком  сурядності,  як  правило,  за  допомогою 
єднальних сполучників і в пам’ятках зафіксовані 
лише у називному відмінку: сg g #   hдмъд с тъ и дв  
(4Бр16),  штирис  "   h h h  та трїйц ть и дв л т (4Бр18), 

g "    #  h  д в т сот и триц т л т (4С28),  gш ст  сот и  
gш ст g #   д с т мил (4С33),  h h g "миль дв ст чтырд с т и  

"  п т  (4С33). 
Кількома  прикладами  в  апокрифічних 

текстах  засвідчені  збірні  числівники.  Це, 
зокрема,  двое й w g бо (wба), напр.:   hпо двое д тїй  

 плодит (2Тс105),  были w g бо (2РК53), w  ба скоты  
(1Д21).  У  Дрогобицькому  рукописі  й  рукописі 
Т.Поповича-Тухлянського фіксуємо форму двое, 
що вживається при іменниках середнього роду: 

g  h  "   дво соб приказан вибрала (2Др60),  двое  
h #  нас н (2Т186).  У  збірнику  С.Теслевцьового 

вживаються  кілька  збірних  числівників  із 
суфіксом  -еро-:  g # g  д с т ро (1Тс161),   сорок и  

# g  п т ро (1Тс303).
Кількома  прикладами  відображені  в 

рукописах  дробові  числівники  з  першим 
компонентом  полъ.  Фіксуємо  форми 

’  h  пол чварта л та (4Д391),   полчварта столпа  
(3Кл6),  g g ’   полч тв р та року (1Тс297),  полторы  

 часу (3Тс73),  g  полш сты (2Тс178),   gполъ ш сти  
(2Т188).
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Порядкові числівники.
Порядкові  числівники  в  апокрифічних 

збірниках  представлені  невеликою  кількістю 
прикладів.  Перші  два  порядкові  числівники 
виступають,  як  правило,  у  нових  формах.  Так, 
фіксуємо  нині  нормативний  варіант  числівника 
перший (як форму вищого ступеня до пgрвый) у 
різних  відмінкових  формах,  напр.:  u ...сл га  

g  п ршїй (1РБ14),  g u # п ршом им (2Т14),  g uп ршом  
(1Тс157).  Подеколи цей числівник у родовому – 
знахідному відмінках  приймає  церковно-
слов’янську  флексію  -аго:  g  п ршаго члtвка  
(2Др59).  Поряд  продовжує  часто  вживатися 
давня форма пgрвый: п  ръвыи (1Ру255), пръвыи  
мt g  ртв ц (1Д9),  g g   п рво било (4Кл4),  g #п рва  

g  п чать (4ІР(Ф)262),  g  п рваго (2Кз384),  g uп рвом  
(2Кз384).  Від  цього  ж  числівника  твориться  і 
форма  складного  порядкового  числівника: 
п g #  ръвыинад с т (1Ру257).

У  рукописних  збірниках  знаходимо 
порядковий  числівник  від  кількісного  два у 
формі   дроугїи ( u   др гїй Жидовинъ (2ІР(Ф)160), 

u   др гїи разъ (1ІР(Ф)137)),  що  в  непрямих 
відмінках  виступає  із  флексією  -ому або  -ом, 
напр.:  u u  др гом (2Т14; 1Тс157),   u  hоу др гом оугл  
(2Тс70). Паралельно фіксуємо давній числівник: 

#  g  втора п чать (4ІР(Ф)262),  "  втора часть  
(1РБ324),  від  якого  теж  утворюється  форма 
складного  порядкового  числівника: 

g #  вторыинад с т (1Ру257).
Найбільшою  частотою  вживання  в 

досліджуваних  пам’ятках  відзначається 
порядковий  числівник  gтр тии ( g "тр т )  у  різних 
відмінкових  стягнених  і  нестягнених  формах, 
напр.:  g  g g  тр тии р ч (2Т15),   g  gза тр тим р клъ  
(1ІР(Ф)291),  g "  "  тр т тис чъ (2Др59),  g gтр т го  
(1ІР(Ф)137),  g g  m ...  "  #  тр т и но и вил с агtглъ  
(2Т17),   g g  h  на тр т мъ стопн (2Тс73),  g uтр тем  
(2Т14),  g ## g  тр т п чать (4ІР(Ф)262) та ін. Окрім 
форм  з  основою  на  м’який  приголосний,  у 
збірниках  трапляються  форми  із  флексією 
твердої  групи,  напр.:  g   тр тыи оузалъ (2Т15), 

g   тр тый раз (2Тс175),  g   до тр тои години (2Др61), 
що відображають загальну тенденцію південно-
західних  говорів  до  уніфікації  парадигми 
прикметників  та  порядкових  числівників  за 
твердим типом відмінювання.

Складні  порядкові  числівники  найчастіше 
фіксуємо  в  рукописі  Я.Казиницького.  Усі  вони 
утворені  додаванням  до  кількісного  числівника 
компонента  - g #д с тый,  порівн.:  hл том  

# g #  п тнад с тим (2Кз385), h u g # g # uл т д в тнад с том  
(2Кз384),  h  g #  л том трид с тимъ (2Кз384),   gв д н  

# g #  п тд с тый (2Кз385). При цьому у знахідному 

відмінку  з  іменником  h  л то вживається  членна 
нестягнена  форма,  напр.:   # g # g...во п тнад с то  

h  л то (2Кз384),   во w g # g...  hсмнад с то л то  
(2Кз384).  У  Львівському  рукописі  фіксуємо 
стягнений  порядковий  числівник:   h ...в л то  
w g # g боюнад с т (2Л36).

Отже,  морфологічна  система  числівника  в 
рукописних збірниках XVII – XVIII ст. засвідчує 
взаємодію  загальноукраїнських  і 
церковнослов’янсько-книжних  елементів. 
Обмежене вживання числівників (у порівнянні з 
іншими частинами мови) в апокрифічних текстах 
дає змогу створити лише часткове уявлення про 
особливості  їх  словозміни.  Фонетичне 
оформлення  цих  числівників  у сукупності 
визначає  характерні  ознаки  південно-західних 
говорів української мови, а виявлення їх у творах, 
як  правило,  релігійного  змісту  свідчить  про 
потужний  вплив  живомовного  оточення  на 
книжну  українську  мову. Церковнослов’янські 
риси в пам’ятках залишалися як данина книжній 
правописній традиції. 
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SUMMARY

The article is about phonetic and  wordchanging features of numerals in the apocryphal hand-written  
collections  of  the  XVII  –  XVIII  centuries.  It  is  proved  that  churchslavonic  and  folk-spoken  (including  
dialectic) elements are combined in the language of these monuments.

Key words: the apocryphal collections, numeral, phonetic variant, wordchange.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗОТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЕКСЕМИ БОГ 
УКРАЇНСЬКИМИ ПРОЗАЇКАМИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор  стверджує,  що  лексема  Бог  у  
художній  прозі  ХХ  ст.  поряд  зі  збереженням 
тісного зв’язку зі  своєю первісною мотивацією 
продуктивно розширює свій лексико-семантичний 
діапазон;  причому  характерною  особливістю 
таких  змін  є  варіювання  не  лише  традиційно-
позитивних диференційно-периферійних сем, але  
й незвичних − негативно-оказіональних.

Ключові слова: лексема, сема, актуалізація 
семи, модифікація значення.

Радянська  атеїстична  політика  своїм 
“духовним”  виміром  була  спрямована  проти 
“пієтизації”  релігії,  що  призвело  до  тривалих 
застійних  явищ  у  становленні  української 
християнсько-релігійної  термінології:  в  Україні 
зникли  спеціальні  церковно-релігійні  тексти; 
слова  Бог,  Богородиця,  Пасха та  ін.  зазнали 
“реформ”  українського  правопису  −  їх  почали 
писати з малої літери; піст, хрестити, сповідник 
і  под.  кваліфікували  “як  матеріальні  архаїзми, 
або  історизми”  [7:  227].  Тому  невластиві  для 
християнської  лексики  функціональні  та 
семантико-стилістичні  модифікації  в  художній 
літературі вважаємо явищем закономірним.

Визначити роль лексеми  Бог −  центральної 
та  однієї  з  найуживаніших  релігійно-
християнських  лексем  у  художньому  мовленні, 
проаналізувати  семантичну  структуру  та 
прокоментувати  значеннєві  трансформації  її 
художньо-образних використань у мовотворчості 
українських прозаїків ХХ ст.  − завдання нашого 
дослідження. Новизна роботи полягає в тому, що 
вивчення  вказаного  аспекту  в  прозових  творах 
досі  має  лише  фрагментарний  характер;  на 
матеріалі поезії  така робота ведеться активніше 
(функціонування релігійної лексики аналізували 
у своїх дисертаційних дослідженнях Л.Пустовіт, 
Т.Берест, М.Мельник, І.Круть, Ю.Браїлко та ін.).

Використання назви Бога нами зафіксовано 
більше  6 000  разів,  що  є  другим  показником 
серед  релігійно-християнських  лексичних 
одиниць після лексеми душа. Синонімічний ряд з 
ключовою  лексемою  Бог  достатньо  численний: 
1) лексеми на позначення Бога як Вищої істоти 
(Абсолюта):  Біг,  Господь,  Господь  Бог − 
приблизно  96%;  2) назви,  які  повідомляють 
істотні  якості  Бога: Отець,  Вітець,  Владика,  
Владика  живота  мого,  Всемогутній,  
Всемогучий,  Всевишній,  Вседержитель,  
Всюдисущий,  Всеправедний,  Всемилостивий,  
Єдиний, Всевишній суддя, Суддя небесний, Божа 

сила,  Могутня сила,  Небесна сила,  Вища сила,  
пан-Бог  (пан-Біг),  Господь-цар,  Утішитель,  
Творець, Великий майстер, Небесний цар і т. ін. − 
трохи  більше  3 %;  3) біблійні  назви  Бога: 
Саваоф,  Єгова,  Іова − менше  1 %.  З-поміж 
названих синонімів лексема Бог найуживаніша.

Більша  частина  уживань  слова  Бог  −  це 
фразеологічні  словосполучення,  пов’язані  з 
вірою в Бога як першооснову,  першопричину і 
першонаслідок:  ради  Бога,  не  допусти  Боже,  
борони Боже, не гніви Бога, Бог не допустить,  
прости  Господи,  хай  Бог  збереже,  хай  Бог  
помагає,  дай  Боже  здоров’я  Бог  бачить,  Бог  
знає (бозна), Бог відає, Бог з тобою, не дав Бог,  
Бог дав, Бог взяв, щоб вас Бог побив, хай мене  
Бог скарає, покарай Боже, не гніви Бога, бійся  
Бога,  як Бог велів,  хай Бог простить,  хвалити 
Бога, слава Богу, Бог з тобою, дай Боже, як Бог  
дасть,  спасибі  Богові,  дяка  Богові,  Богу 
дякувати, мати в Бога надію, на Бога (на Бога  
святого, на милість Бога), щасти тобі Боже, з  
Богом  та  багато  інших.  Їх  уживають  для 
вираження  застереження,  примирення,  згоди, 
докору,  прохання,  подяки,  побажання, 
привітання,  прощання  тощо.  Посилюють 
експресію  висловлення  та  емоційний  вплив  на 
читача розширення чи звуження фразеологічного 
складу компонентів  з  лексемами  Бог  /  Господь 
(порівн.:  хай (нехай)  Бог (Господь)  помагає 
(“… побажання  кому-небудь  успіху  в  роботі,  в 
якій-небудь справі”  [11, І: 40]) −  Нехай нас  бог 
має в своїй опіці (С. Тудор))  чи заміна звичних 
компонентів  нетрадиційними  (порівн.:  Бог 
розуму не дав (“Хто-небудь  позбавлений хисту, 
уміння і т. ін., не розуміється на чомусь”  [11, І: 
39]) − ... навряд чи виклепається щось у чада, бо  
до  голови  його  не  прив’язав  бог  розуму 
(М.Стельмах)).

Часте  використання  звертання  до  Бога 
призвело  до  інтер’єктивації,  що  виявилося, 
зокрема,  у  втраті  розділових  знаків  для 
позначення  пауз  в  усному мовленні;  слово  Бог 
ледве  розпізнаємо  в  усталених  формах,  де 
зазвичай  Бог пишуть з малої букви:  їй-богу, їй-
бо,  бозна,  спасибі,  далебі,  бігме  та  под.  В 
емоційному  стані  використовують  вигукові 
звертання  Боже! Господи!  Господи,  Боже!, які 
свідчить  про  те,  що  Бог  в  уяві  українців  –  це 
опікун,  помічник,  справедливий  суддя,  оберіг. 
Подібні  конструкції  виконують,  як  зауважує 
Н.Бабич, “роль “стримування”: якщо з людиною 
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Бог, якщо вона його боїться …, то біду вдасться 
цими закликами попередити”  [2: 28].  Очевидно, 
мав  рацію  Я.Головацький,  коли  ще  півтора 
століття  тому  стверджував:  українці  є 
“богобойними” [див. 9: 180].

У фразеологізмах зі словами Бог / Господь і 
вигукових звертання Боже! Господи! (за нашими 
спостереженнями,  приблизно  56 %  усіх 
використань)  лексична  одиниця  Бог є  носієм 
узагальненого, універсального поняття, оскільки 
потреби в розчленуванні  представлених єдиним 
цілим  актуалізованих  сем  просто  не  виникає. 
Важливим є традиційне,  позитивне забарвлення 
таких  використань  (див.  на  діагр.: 
БОГ уз/фр/поз,  де уз − узагальнене  вживання, 
фр − фразеологічно-вигуковий компонент, поз − 
позитивна тональність).

Подібну  актуалізацію  всього  семантичного 
ядра  лексеми  Бог  без  виокремлення  більш  чи 
менш  яскравих  сем  спостерігаємо  і  в  деяких 
використаннях (~ 6 %) прямого значення “уявна 
надприродна істота, що створила світ і керує ним 

та  вчинками  людей”  [8,  І:  207] (БОГ  уз/ 
пр/поз): − Ви  б  краще  йшли  до  церкви,  аніж 
галакати про телячі  діла…  − І  піду!  − закусив 
вудила  Омелян.  − Все  буду  ближче  до  бога 
(М.Стельмах);  А  вже  коли  опинилася  посеред 
церкви,  запах  зілля  та  кадила  так  і  тягли  до 
бога (О.Кобилянська);  Забули  Бога,  по 
канцеляріях вінчаються… (В.Підмогильний); Для 
нього  й  тут  повно  Бога.  Стань  навколішки  і  
молись (У.Самчук).

Решта  вживань  лексеми  Бог  (~ 38%) 
актуалізує  окремі  диференційно-периферійні 
семи.  Серед  них  (~ 11%)  такі,  що  вказують  на 
конкретні  якісні  (звичайно,  позитивні) 
характеристики  Бога  у  прямому  значенні  (Б 
к/пр/поз, де к − конкретне вживання, пр − пряме 
значення,  поз  − позитивна  тональність),  як-от: 
Певно, пан твій не дурень; зрозумів, що людина 
не  Бог і  здохлого  коня  не  відживить… 
(З.Тулуб) − ‘всемогутність‘,  ‘надприродність‘;  − 
І тільки Бог …− це та соломинка, за яку я хочу  
вхопитися,  зависаючи  над  прірвою 

(І. Багряний) − ‘надійність‘ та ін.

Різнопланові  диференційно-периферійні 
семи  є  актуальними  не  тільки  для  прямих 
використань  характеристики  Бога.  О.Тараненко 
вказує,  що  релігія  завжди  була  об’єктом 
зацікавленості  практично  всіх  членів  мовного 
колективу, тому “сфера релігійних понять являла 
собою  джерело  метафоричних  інновацій,  які 
набували часто паралельних напрямків”  [10: 8]. 
У  художніх  текстах  ХХ ст.  слово  Бог активно 
(~ 10 %)  використовують  у  переносних 

значеннях для називання людей (Л),  приблизно 
по  2 %  для  абстрактних  понять  (А)  і  неживих 
предметів (П) з інформацією про конкретні, що 
важливо,  тільки позитивно забарвлені 
характеристики Бога (БОГ к/пер/поз → Л, А, П).

Так,  наявність  спільних  ознак  між  Богом  і 
людиною  (за  християнським  віровченням,  Бог 
створив людину за  образом та подобою своєю) 
зумовила  у  текстах  досить  часте  використання 
лексичної  одиниці  Бог  для  називання  людей 
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Діаграма. Співвідношення  прямих і переносних 
використань  лексеми Бог  у художній прозі ХХ ст.
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(БОГ к/пер/поз → Л), напр.:
− відомих осіб (Дарвіна,  О. Довженко) − за 

‘всеобізнаність‘;  Гагаріна  (О. Гончар)  −  за 
‘першість‘;  Хвильового  (І. Багряний)  − за 
‘безкомпромісність‘; Маркса (М. Стельмах)  − за 
‘новаторство‘ і т.д.);

−  осіб,  пов’язаних  між  собою  родинними 
стосунками  (чоловіка  для  сім’ї  Бог −  за 
‘спроможність  захистити‘  (Моя  сім’я  − моя 
держава!  Я  в  ній  цар  і  бог!  Горло  перегризу 
(П. Капельгородський));  батька  для  дітей  − за 
‘авторитет‘, ‘право карати‘ (Тоді скинув ременя й 
періщив направо й наліво  (своїх дітей.  − А.К.).− 
Нишкніть, гади, я ваш бог (В.Міняйло)); дитину 
(рідше  будь-кого) −  коли  залишилась  ‘без 
нагляду‘,  ‘без  опіки‘,  ‘саму‘  (− А  де  ж  твій 
старий?.. А мати? То значить, ти тут цар і Бог 
(У.Самчук)) та ін.);

− окремих осіб для оцінки високого рівня їх 
професійної діяльності, таланту чи певних заслуг 
(лікаря −  за  ‘всесильність‘  (Та  ви,  колего,  не  
лікар, а  сам  господь  Бог (Ю.Мейгеш)); 
ворожбита  − за ‘надприродні вміння‘ (Хтось із  
знайомих  пообіцяв  повести  Коцюбинського  до  
“бога”  − місцевого  ворожбита 
(Л.Смілянський)); ученого − за  ‘виняткову 
винахідливість‘  (…привіз  …  американця 
Джозефа  Новака,  одного  з  кількох  світових 
богів,  який учора виголосив сенсаційну доповідь  
про  принципово  новий  метод  ідентифікації  
вірусу сказу (Ю.Щербак) і под.).

Інколи  спостерігаємо  зміну  семантичного 
обсягу  лексеми  Бог через  конкретизацію 
(уточнення)  значення,  напр.,  територіальну, 
галузеву:  Він  був  земним богом,  той  Юра… 
(Ю.Коцюбинський);  … в цій закутині  Галицької  
землі він був дідичем, суддею, богом… (Р.Федорів); 
Медичний наш бог (А.Дімаров);  Будучи  богом 
фінансів  … (М.Стельмах);  Всі  наші  хлопці,  до 
вашого відома,  в техніці боги! (О.Гончар);  Боги 
війни, загадкові для всіх катюшники (О.Гончар); 
…  бог дерев − мій дід…(Р.Іваничук).  Вважаємо 
такі  зрушення  в  семантиці  лексеми  Бог 
відгомоном  язичницького  світобачення 
українців:  з  прийняттям  нової  віри  вони, 
“виключивши взагалі природу, не дали пояснень 
багатьом дивовижним явищам природи”  [6: 30], 
які язичники пов’язували з багатьма богами.

Окремо  хочемо  зауважити  про 
десемантизацію атрибутивних ознак ‘безсмертя‘, 
‘всемогутність‘,  ‘всесильність‘,  які  в  умовах 
контрастної номінації, наприклад, при долученні 
до кореня бог демінутивних суфіксів –к-, -ок- чи 
в  результаті  створення відповідного словесного 
оточення,  збагачені  іронією  та  передають 
зневажливе ставлення до  окремих літературних 

персонажів,  зокрема  політичних  діячів 
радянської доби:  Дісталось і революції, і різним 
сумної слави божкам, і чисельним кабінетам, і їх  
прем’єрам…(О.Забужко);  − Коли немає богів,  − 
божки богують… (М.Стельмах).

Перенесення  ознак  Бога  й  на  абстрактні 
назви  (БОГ к/пер/поз  →  А)  також  пов’язані  з 
діяльністю  людини:  наукою  (О.Кобилянська), 
свободою (П.Загребельний),  красою та  істиною 
(Р.Федорів),  цікавістю  й  радістю  (У.Самчук) 
тощо: В якого бога вірять − ніхто не питає, бо в  
козака  бог − щастя й доля,  мужність і  відвага 
(П.Загребельний).  Особливий  вид  таких 
перенесень − метонімічне використання лексеми 
Бог  у  значенні  ‘релігійна  віра‘:  Їм  дозвольте 
домагатися рідної мови чи православного бога − 
і  вони  довіку  не  згадають,  що  в  них  нема 
держави  (Р.Андріяшик);  Ах,  революція,  
революція!.. Я люблю свого Бога, і не руйнуй мені  
його  святости! (У.Самчук);  І  хоч  різні  
контитенти,  неоднакові  боги,  цілком 
протилежні ідеології, та спосіб думання все ж 
однаковий… (П.Загребельний).

При  перенесенні  ознак  лексеми  Бог на 
неживі  предмети  (БОГ к/пер/поз  →  П)  у 
семантичній  структурі  слова  з’являються 
метонімічні  та  метафоричні  компоненти 
‘божество‘,  ‘ідол‘,  напр.:  Бог →  ікона:  А  на 
покуті над білою скатертиною стола й темний  
білобородий  бог у  срібній  ризі,  і  Шевченко  
(О.Довженко);  Он  бозя золотою  різкою 
свариться, каже: ну-ну! (С.Васильченко); Бог → 
скрипка:  Каламар  трішки-трішки  забавився  й  
знову думав про скрипку Петра Ясенови…− Вона 
була його богом!.. (І.Чендей).

Характерною  особливістю  зворотного 
перенесення людських характеристик на Бога, з 
яким  людина,  як  і  з  іншими  предметами, 
тваринами,  абстрактними  поняттями,  “із 
задоволенням ділиться своїми предикатами”  [1: 
361],  є  зміна референтом  лексеми  Бог 
традиційно  позитивної  емоційно-експресивної 
тональності  сакральної  назви:  частіше  Л 
к/пер/нег → БОГ (~ 9 %), рідше Л к/пер/поз → 
БОГ (~ 4 %). Напр., ознака ‘всемогутності‘ може 
бути  нейтралізована  художніми  описами 
зовнішності Бога:  Навіть сам Бог, старенький і  
сивенький,  з  довгою  бородою  й  вусами,  як  у  
сторожа  Юхима,  посміхається  й  гладить 
Жучка  по  шиї (В.Підмогильний).  Тут 
десемантизацію  змістового  компонента 
аналізованої  лексеми  посилюють  значення 
прикметників  старенький  і  сивенький та 
порівняльний зворот як у сторожа Юхима. Таке 
явище модифікує типову конотативну структуру 
лексичного  значення  − Бог  викликає  більше 
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співчуття, аніж повагу. Як людина, він потребує 
спочинку,  дотримання  режиму,  уникнення 
перевантажень.  Тоді  такі  системні  значення,  як 
‘безсмертя‘,  ‘всесильність‘,  перестають  бути 
актуальними:  Але  бог, мабуть, трохи недочуває 
на  старість,  і  Софійчин  тонкий  голосок  не  
долітає  до  нього (А.Дімаров);  Небо  всіма 
кольорами грало осанну  богові,  що відійшов на 
спочинок (І.Калинець).

Іронічного  звучання  надають  слову  Бог 
зображення  своєрідних  “панібратських 
стосунків”  людини  з  Богом:  Прочитала  сім 
оченашів  і  сім  богородиць…Потім  збирається  
до  себе  на  постіль.  З богом у  неї  порахунки 
закінчені (І.Вільде);  − А й справді, тобі,  Маріє,  
рукою  до  бога подати.  Стань  лише 
навшпиньки − і  за  бороду  його  хвать!  
(В.Яворівський).  При цьому звичні  компоненти 
значення, які зумовлені “належністю в минулому 
літературної  мови  до  відомого  “високого” 
предметного ряду”  [5:  14],  відходять на другий 
план.  Нерідко модифікує  традиційну семантику 
(напр.,  ‘керівник‘  →  ‘господарник‘) 
канцелярський тон, створюваний письменниками 
за  допомогою стилістично маркованих слів,  як-
от:  І  що  йому  Бог Саваоф і  вся  його  небесна 
канцелярія (У.Самчук);  Може,  пан бог менше 
гріха припише (В.Стефаник). “Приземлює” образ 
Бога і  наділення  лексеми  Бог “людськими” 
предикатами  з  конотацією  розмовності 
(підслуховував (Ю.Мушкетик),  встидався 
(М.Коцюбинський), нежонатий (В.Міняйло).

Подібні семантичні зрушення продукуються 
добре  закріпленими  у  художньому  мовленні 
стійкими  словосполученнями,  що 
деактуалізують  звичні  стилістично-експресивні 
компоненти й розвивають відтінки іронічності та 
комічності:  − Бо  ти  така,  як  із  колядки 
вийшла, − і  з  богом за один стіл можеш  сісти 
(М.Стельмах); Я з богом за барки не ловлюся, але  
нащо він тото пускає на світ, як голе в терня? 
(М.Коцюбинський); Чи, може, Стьопочка в бога 
теля з’їв (М.Стельмах);  Це така мста бабська:  
хоч ви й мужі, а не дам схопити бога за бороду 
(Р.Андріяшик).

Актуалізація  оказіональних сем  ‘слабкість‘, 
‘безпорадність‘,  ‘здатність  помилятися‘  тощо 
фундаментально змінює лексичне значення слова 
Бог:  Бог без  пастви  безсилий (Р.Іваничук); 
Сказано ж, що ніхто не може уникнути своєї  
долі,  навіть  бог (П.Загребельний);  … силоміць 
нікого щасливим учинити й Бог не потрапить … 
(О.Забужко).  Сумнів  стосовно  Божої 
всемогутності,  здатності  Бога-творця  захистити 
від  панівної  в  суспільстві  жортокості  та 
несправедливості  підводить літературних героїв 

до  питання  про  достовірність  факту  існування 
Бога взагалі: О діти, діти! На буряки, пузатим 
служить, весь вік поневірятись по наймах… За  
що?  Де  ж  тобі бог? (Г.Косинка).  Замість 
уживань,  пов’язаних  з  позначенням  високої 
моралі,  духовності,  чистоти,  зміст  лексичної 
одиниці Бог містить негативну оцінку (обурення) 
дій Всевишнього.  Через оцінне переосмислення 
образу  Бога  з’являються  нові  оказіональні 
атрибути  в  семантиці  даної  лексеми  − 
‘несправедливість‘,  ‘байдужість‘,  ‘жорстокість‘, 
‘немилосердність‘ тощо:  Софійка притискалася 
до  подушки  обличчям  і  тихенько  плакала:  від  
туги за матір’ю, від жалю до тата, від пекучої  
образи на бога (А.Дімаров).

Увиразнює зображення ‘бездіяльності‘  Бога 
своєрідне поглиблення нової внутрішньої форми 
експресемою  німує:  Мовчить  бог.  Він  завжди 
німує, а найдужче тоді, коли його рабів огортає 
тривога (М.Івченко). Вищого ступеня вираження 
‘байдужості‘  й  ‘бездіяльності‘  Бога  замість 
‘великодушності‘  й  ‘милосердя‘  досягає 
П.Загребельний  для  опису  жахливого 
кровопролиття  за  часів  Б. Хмельницького, 
поєднуючи  гіперболу  кров  людська  бризкає  до 
самого  бога й метафору  а він  купає в  ній ноги 
свої  і  мовчить.  Нормативний  семантичний 
компонент  ‘володар‘  у  творі  У. Самчука 
суміщається  з  такими  негативними  семами,  як 
‘безсердечність‘  і  ‘бездумність‘:  В моєму  серці  
вмістилася вся Україна. І воно не витримало. Бо 
людське.  А  боже?  У  бога немає  серця  і  мислі  
немає.  Тільки  влада  − неосяжна.  Буквально 
шокує  читача  вибором  словесного  оточення 
лексеми  Бог  В.Дрозд  у  намаганні  знайти  нові 
лексико-стилістичні  засоби  для  досягнення 
гостроти висловлення думки:  Ну, що ж,  Боже, 
якщо  ти  й  насправді  є,  а  не  вигадка  людська,  
розсуди нас. Але чи ж вистачить клепки навіть 
у  твоїй  небесній  голові,  щоб  розсудити  нас,  
людей  земних? Розщеплення  узуальної  семи 
‘всемогутній суддя‘ супроводжується внесенням 
протилежної,  негативно-оказіональної,  − 
‘нікчема‘ На думку С.Єрмоленко, “все має право 
на  використання  в  художньому  стилі,  якщо 
відповідає вимогам естетичної міри, стилістичної 
доцільності” [4: 302].

До семантичних трансформацій у змісті часто 
приєднуються й відповідно забарвлені означальні 
прикметники,  напр.:  несправедливий  та злий 
(І.Чендей), страшний  та грізний  (Р.Івченко). 
Деякі  літературні  герої  не  можуть  збагнути 
досить-таки  дивовижну  картину якогось 
ненормального Бога: однією рукою він під’юджує 
рід людський грішити … а другою  − жорстоко 
карає  за  ці  ж самі  гріхи  …”  (А.Дімаров).  Для 
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таких  незвичних  характеристик  образу  Бога 
письменники  часто  долучають  ще  зіставлення 
або  й  ототожнення  його  з  полярним  у 
християнстві образом сатани (нечистого, чорта 
та ін.):  Невже вбивці, наймані кати й деспоти-
тирани більше подібні до  бога, ніж до  сатани? 
(Б.Антоненко-Давидович);  …завтра  хай  виють 
усі  до  бога,  до  чорта,  а  я  заставлю  силою 
строїти  кооператив (Г.Косинка); Сам  бог чи 
нечистий вложили їй той проклін в губи, бо він  
достиг його (О.Кобилянська);  … Бог і сатана в 
одній  подобі  − війна (У.Самчук).  Ототожнення 
лексем  Бог і  сатана відбувається  за  участю 
актуалізованих  сем  ‘надприродна  сила‘, 
‘володар‘, ‘керівник‘, адже “…боги позначають і 
несправжніх творців та  керівників всесвіту”  [3: 
103].

Для  розрізнення  філософських  категорій 
“добро  − зло” письменники  вживають  лексему 
Бог з  прикметниками на позначення кольорів − 
білого  та  чорного:− Ти  Білий Бог,  − сказав 
Григорій.  − Ти  мусиш  знати  істину 
(В.Шевчук); − Ім’я  ж  тому  “Анцихристові”  − 
підлий  рабський  страх,  що  на  виправдання  
власної нікчемності вигадав всемогучого чорного 
бога (І.Багряний).  У.Самчук,  описуючи 
голодомор  33-го,  залучає  до  образотворчого 
процесу  ще  й  прикметник  червоний, унаслідок 
чого  утворюється  перифраз  до  слова 
“більшовизм”:  І  червоний,  суворий  бог не 
видержав.  Зашироко  розмахнувся…  Не 
видержав  скажений  ідол.  Таким  чином  до 
системних  характеристик  Бога  ‘справедливий‘, 
‘суворий‘  внесені  такі  оказіональні,  як: 
‘агресивний‘, ‘нестримний‘, ‘жорстокий‘.

Аналіз  особливостей  семантичних 
трансформацій  лексеми  Бог у  художній  прозі 
ХХ ст.  вказує  на  те,  що  її  значення  добре 
зберігають  зв’язок  з  первісною  мотивацією  і 
розширюють  свій  лексико-семантичний 
діапазон,  продуктивно  реалізуючи  свої 
образотворчі можливості. У процесі перенесення 
семантичних  ознак  з  лексеми  Бог на  людину, 
абстрактні  назви  та  неживі  предмети 
спостерігаємо  варіювання  традиційно-

позитивних  диференційно-периферійних  сем; 
при  зворотному  перенесенні  ознак  людини  на 
Бога  аналізована  лексема  частіше  набуває 
негативно-оказіональних характеристик.
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SUMMARY

The author  argues  that  the  lexeme God in  the  20th century  belles-lettres,  while  remaining  closely 
connected  with  its  primary  motivation,  expands  its  lexico-semantic  range.  The  specific  feature  of  such 
changes is varying both of traditionally positive differential peripheral semes and uncommon, occasionally  
negative ones. 

Key words: lexeme, seme, seme actualization, meaning modification.
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ПРІЗВИЩА ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ, УТВОРЕНІ ЗА ДОПОМОГОЮ
ВЛАСНЕ ПАТРОНІМНИХ ФОРМАНТІВ

Прізвища  жителів  Західного  Поділля 
утворювалися за допомогою власне патронімних  
формантів  від  християнських  чоловічих  та 
жіночих  імен  різної  словотвірної  структури,  
давньослов’янських  композитних,  
відкомпозитних  та  відапелятивних  імен  і  
пізніших прізвиськ, апелятивних означень особи:

Ключові  слова:  антропонім,  апелятив,  
прізвище, структурно-словотвірна модель, онім,  
церковно-християнське  ім’я,  давньослов'янське  
ім’я.

Ономасіологічний підхід до лексики виявляє 
в  ній  ряд  утворень,  які  первісно  позначали 
денотата  за  його  батьками  чи  близькими, 
вказували  на  зв’язок  між  нащадками  та  їх 
предками.  Такі  утворення  здебільшого 
мотивовані  власними назвами, а тому належать 
до антропонімії (порівн. укр.  Петрівна  – дочка 
Петра, рос. Лукинична – дочка Луки) [17: 49]. 

У лінгвістичній літературі подібні утворення 
називаються  патронімами.  Під  патронімом 
розуміють  переважно “особову назву,  утворену 
від імені батька” [1: 31], або “дериват від імені 
чи прізвиська батька” [20: 108].

Як  зазначає  П.Чучка,  зміст  терміна 
“патронім”  безпідставно  звужують, 
ототожнюючи  його  з  іменем  по  батькові,  хоч 
останнє  не  є  абсолютним  синонімом  першого. 
Воно є  іменуванням,  утвореним від  батькового 
імені,  а  “патронім  може  бути  утворений  і  від 
імені батька, і від його прізвиська чи навіть від 
батькового прізвища” [17: 49].

Загальновідомо,  що  частина  формантів,  за 
допомогою  яких  утворюються  чоловічі 
патроніми  (зокрема  суфікси  –ич,  -ович,  -евич,  
-овець,  -инець), спеціалізувалися  на  вираженні 
патронімності  з  часу  формування  відповідних 
словотвірних  моделей  особових  назв  типу 
Добрыничь, Игоревичь, Станинець. Правда, як 
зауважує  П.Чучка,  оформляючи  назву  на 
позначення нащадка, частина таких патронімних 
формантів,  наприклад  суфікс  –ичь, значення 
родової  приналежності  поєднувала  з  функцією 
демінутивності,  адже  приналежність  і 
походження  від  когось  та  демінутивність 
співвідносні  з  патронімністю  [17:  52].  Для 
більшості  сучасних  слов’янських  патронімних 
суфіксів, підкреслює вчений, субстантивуюча їх 
функція  є  вторинною.  Так,  одні  актуальні 
патронімні  суфікси  спочатку  виражали  лише 
індивідуальну  належність  (наприклад,  сучасні 

суфікси –ів (<-овъ, -евъ), -ин (<-инъ). Вторинною 
є патронімічна функція також у суфіксах –івськ-,  
-инськ-,  -ят,  -чат,  -ов’ят, які  спочатку 
виражали колективну належність [17: 52].

Більшість  сучасних  формантів,  які  служать 
для  творення  чоловічих  патронімів  та  самих 
патронімних моделей, сягає праслов’янського чи 
давньоруського  періодів.  Окремі  з  них, 
наприклад,  двоморфемні  патронімні  суфікси  –
овець та –инець,  активізувалися  при  творенні 
патронімів і матронімів лише у ХVІ – ХVІІ ст.

Наявність  великої  кількості  патронімних 
засобів,  на  думку  П.Чучки,  пояснюється  двома 
причинами.  По-перше,  як  і  на  інших 
слов’янських  землях,  майже  кожний 
патронімний  суфікс  на  українській  етнічній 
території  має  досить  чітко  окреслений 
традиційний ареал. Так, патронімні утворення з 
суфіксом  –енк-о здавна  представлені  майже на 
всій  території  України,  за  винятком  частини 
західних  областей,  Буковини  та  Закарпаття. 
Утворення  з  суфіксами  -ук,  –юк,  -чук відомі, 
головним чином, на Правобережжі, передусім на 
Західному Поліссі, Волині, Поділлі та в районах 
Карпат, з суфіксом  –онок- - тільки в прилеглих 
до Білорусії районах [17: 53].

Другою  причиною  різноманітності 
патронімних засобів української антропонімійної 
системи є те,  що в ній майже відсутні  суфікси 
універсальної валентності, які здатні сполучатися з 
будь-якими  твірними  основами. Так, наприклад, 
якщо суфікс  –ів сполучається з  антропонімами, 
що  позначають  майже  без  винятку  тільки  осіб 
чоловічої  статі,  що є іменниками ІІ  відміни,  то 
суфікси –ин, -инець, -ич  приєднуються лише до 
антропонімів на –а [17: 53].

П.Чучка  відзначає,  що глибше дослідження 
патронімної  лексики  з  широким  залученням 
фактів  народних  говорів  слов’янських  мов 
дозволяє  з’ясувати  походження  багатьох 
словотвірних  засобів  і  розкрити  функціональну 
еволюцію цілого ряду таких формантів,  які  є  в 
сучасній мові, передусім на онімічному її рівні, і 
стали вже іррелевантними [17: 56].

До  власне  патронімних  належать суфікси –
ич, -ович (- евич),  -инець, -овець. Формант –ич 
походить із праслов’янського –*itjь, належить до 
найдавнішого  синтетичного  засобу  вираження 
спорідненості у слов’ян [21: 58]. Формант –ич, як 
зазначає  С.Ілчев,  завжди  був  патронімним  і 
вказував на походження від кого і ніколи не був 
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непатронімним, тобто не вказував на походження 
звідки, хіба що лише у якихось пізніх новотворах 
[8]. На думку Л.Гумецької, суфікс –ич ще у ХІV-
ХV  ст.  був  в  Україні  основним  засобом 
вираження  патронімності  [7:  15].  А  Р.Керста 
дотримувалася думки, що суфікс  –ич, утворюючи 
назви осіб за походженням від власних особових 
та  загальних  назв,  спочатку  виражав 
приналежність, а потім – патронімність [9: 111].

Лексичною базою для творення прізвищевих 
назв  і  сучасних  прізвищ  послужили  ті  ж  самі 
групи слів, тому при розгляді моделей сучасних 
прізвищ  подаємо  також  приклади  історичного 
матеріалу.

Моделі з формантами –ич, - ович, -евич.
Українська антропонімія не має спеціальних 

прізвищетворчих формантів. Вона використовує 
системні  можливості  української  мови  і 
пристосовує  їх  до  ономастичної  системи, 
враховуючи при цьому її можливості та потреби.

Слов’янські патронімні деривати фіксуються 
у пам’ятках раннього Середньовіччя [12:  35],  а 
формування  окремих  засобів,  наприклад, 
патронімного  форманта  –ичъ,  сягає  ще  балто-
слов’янської  мовної  єдності  [10:  39]  чи  навіть 
праіндоєвропейської  доби [10:  41].  Суфікс  –ич- 
здавна використовувався при творенні назв осіб 
за  їх  родовим  походженням:  дідич,  княжич,  
родич.  На  староукраїнському  ґрунті,  зауважує 
С.Бевзенко,  “відомі  були  новотвори  з  цим 
суфіксом: шляхтич, гетьманич, султанич та ін.”, 
уже  в  староукраїнських  пам’ятках  широко 
представлені патронімні особові назви, утворені 
за допомогою цього суфікса як від особових назв 
слов’янського походження, так і відапелятивного 
походження в українських грамотах ХІV-ХV ст. 
[2: 115].

Суфікс  –ович походить  з  праслов’янського 
*-ov-itiо і  ще з  часу свого виникнення служить 
активним  засобом  вираження  родинної 
належності сина до батька [21: 58]. Утворення з 
формантами  –ович,  -евич фіксуються  уже 
давніми  староруськими  пам’ятками,  однак 
значного  поширення  набирають  такі  утворення 
лише в пам’ятках, починаючи з ХІV ст. [3: 116]. 
Дуже  багато  представлені  вони  зокрема  в 
українських  грамотах  ХІV-ХV  cт.  в  ролі 
прізвиськ,  прізвищ,  а  також  і  в  ролі  імені  по 
батькові в сучасному розумінні [7: 104-107].

На думку П.Чучки, визначення патронімів як 
іменувань,  утворених  від  назви  родича  по 
батьковій  лінії  (тобто  за  власне  патронімним 
принципом), логічно прийнятне [17: 53].

Прізвища  з  формантом  –ович  (-евич) 
властиві всім слов’янським мовам, але найбільше 
вони поширені в антропонімії південних слов’ян 

[13: 121]. 
Суфікс  –ович вживався після непалатальних 

основ і утворював, як стверджувала Л.Гумецька, 
головним чином патронімічні  назви, а суфікс  –
евич являв  собою  палатальну  різновидність 
форманта –ович. Це типово антропонімні засоби, 
які не творять апелятивів [7: 13]. Сполучувальні 
можливості суфікса  –ович є досить широкими – 
в цьому власне полягає особливість української 
антропоніміки,  тому  що  в  російській  мові  він 
приєднувався лише до власних назв [15: 53].

У  сучасній  білоруській  мові  прізвища  з 
формантами  –ич, -ович, -евич  становлять 11% 
від загальної кількості антропонімів цього класу 
[4:  32].  Як  зазначає  Л.Гумецька,  патронімічні 
назви  з  формантом  –ович  вживаються  в 
українських  писемних  пам’ятках  ХІV-ХV  ст. 
переважно з території Галичини, а суфікс  –евич 
поширений у пам’ятках Галичини та Волині [7: 
34]. 

Антропонімний  формант  –ович  (-евич) 
творив  прізвищеві  назви  і  сучасні  прізвища 
Західного Поділля від таких базових назв:

а)  християнських  чоловічих  імен  різної 
словотвірної  структури:  Andrijowycz,  
Michalewicz, Onyszkewycz, Pilipowycz, Filkewycz;  
Александрович,  Гаврилович,  Гриневич,  
Давидович,  Данилович,  Демкович,  Макарович, 
Максимович,  Михайлович,  Назаркевич, 
Романович, Якимович і т.д;

б)  давньослов’янських  композитних, 
відкомпозитних  та  відапелятивних  імен  чи 
пізніших  прізвиськ:  Bilewycz, Drozdowicz,  
Malkewycz,  Nosowycz,  Jaroszewycz,  Wojtkewycz;  
Богданович,  Войцехович (порівн.  Войтихъ –  
Мор.,  46),  Гулевич,  Головкевич,  Лисевич,  
Ольхович та ін.;

в)  апелятивних  означень  особи: 
Lytwynowycz;  Венгринович  Гайдукевич,  
Дякович, Мазуркевич, Попович  та под.

Прізвищетвірні можливості форманта  –ович 
(-евич) не обмежені структурою твірної основи, 
але  не  приєднувався  до  жіночих  імен.  Він 
долучався  до  іменників  І  відміни  (Вільхович, 
Сіткевич)  та  іменників  ІІ  відміни  на  твердий 
приголосний  і  на  –о (Герасимович,  Іванович,  
Гавришкевич, Онишкевич).

П.Чучка  дотримується  думки,  що 
збереження  продуктивних  прізвищ з  названими 
суфіксами на Закарпатті залежить від тривалості 
родової організації  життя, а також старих форм 
господарювання на слов’янському півдні та сході 
[19: 435]. 

Наш матеріал переконує, що формант –ович 
(-евич) був  одним  із  найпродуктивніших 
антропонімних  суфіксів  на  території  Західного 
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Поділля.
Суфікс  –ич з  самого  початку  виражав 

патронімічність.  На  думку  Р.Керсти,  цей 
формант  у  ХVІ  ст.  був  менш  продуктивним  у 
порівнянні з утвореними на його базі складними 
формантами  –ович та  –евич. Він  утворював 
переважно патроніми від апелятивних основ на –
а,  рідше  –  від  християнських  імен  [9:  19].  На 
думку Б.Унбеґауна,  цей тип прізвищ властивий 
більше білорусам, ніж українцям [14: 204]. 

За допомогою патронімного суфікса  –ич  на 
Західному Поділлі творилися прізвищеві назви і 
сучасні прізвища від:

а)  повних християнських чоловічих імен та 
їх варіантів:  Сhomycz; Герич, Карпич, Кузьмич,  
Максимич, Манич, Сенич, Фецич ;

б)  повних  жіночих  імен  та  їх  варіантів: 
Hanycz, Chymycz; Горпинич, Ксенич, Кулинич,  
Марусич,  Оленич,  Ружевич,  Руженич,  
Тетянич; 

в)  давньослов’янських  відкомпозитних 
(можливо,  й  відапелятивних)  імен:  Бурич 
(порівн.  Буриславъ –  Мор.,  30),  Галич (порівн. 
Галимир – Илч., 124), Духнич (порівн. Духослав – 
Sv,  75),  Cудич  (Сулимир –  Илч.,  458),  Сулич 
(Sulimir – Mal, 116);

г)  давньослов’янських  відапелятивних  імен 
та пізніших прізвиськ: Czubycz; Баранич, Білич, 
Дудич,  Кролич,  Крупич,  Підкович,  Сович,  
Хмурич.

За  допомогою  суфікса  –ич утворилися 
прізвища і від андронімів (в основному на –аня): 
Грицканич  (від  Грицканя),  Миланич (від 
Меланя),  Савканич  (від  Савканя),  Севанич (від 
Сиваня).

Прізвищеві  назви  і  сучасні  прізвища  з 
формантами  –ич, –ович,  -евич становлять  у 
наших  матеріалах  49  прізвищевих  назв  і  485 
прізвищ (відповідно 6,5% і 14, 07% від загальної 
кількості вторинних утворень).

Моделі з формантами – овець, - инець
Суфікс  –инець належить до тих формантів, 

які  існували  ще в праслов’янський період.  Цей 
формант  малопродуктивний  при  деривації 
прізвищ,  характерний  насамперед  для 
антропонімії  Закарпаття  [18].  Формант  –инець 
утворився  із  присвійного  суфікса  –ин і 
демінутивного  –ець. Можливі  матронімні 
утворення з цим формантом, на думку П.Чучки, 
характерні передусім для західних та південних 
слов'ян,  а  на  Закарпатті  вони  фіксуються  з 
середини  ХVІ  ст.  [16:  85].  Цей  же  дослідник 
вважає,  що  “більшість  формантів,  які  служать 
для  творення  чоловічих  патронімів,  як  і  самих 
патронімічних  моделей,  сягає  праслов’янського 
чи  давньоруського  періодів.  Окремі  з  них, 

наприклад,  двоморфемні  патронімні  суфікси  –
овець та  –инець,  активізувалися  при  творенні 
патронімів і мaтронімів лише у ХVІ-ХVІІ ст. [17: 
55].  На  його  думку,  прізвища  із  формантом  –
овець первісно  могли  означати  внуків.  У 
граматично-структурному  відношенні  суфікс  –
овець  приєднувався до іменників ІІ відміни, а –
инець – до іменників І відміни.

Як  зазначають  дослідники  антропонімії 
Гуцульщини,  Лемківщини,  прізвища  з 
патронімними  формантами  -овець,  -инець не 
типові для цих територій [5; 11], а на Бойківщині 
ці  форманти  активно  функціонували  при 
творенні патронімів та матронімів уже у ХVІІІ – 
на початку ХІХ ст. і збереглися й до нашого часу 
[6]. 

За  допомогою  формантів–овець,  -инець на 
досліджуваній території творилися прізвища від 
християнських  імен,  давньослов’янських 
автохтонних  імен  та  пізніших  прізвиськ: 
Буковець,  Вітровець,  Батьковець,  Марковець, 
Садовець,  Синовець,  Тишковець,  Радовець,  
Ляховець;  Лучинець,  Микитенець,  Олинець,  
Колинець,  Улинець,  Хоминець,  Комаринець,  
Муравинець, Матушинець, Тим’янинець  та ін. 
За нашими матеріалами, модель з формантами –
овець,  -инець належить до малопродуктивних - 
за  допомогою  цих  формантів  утворилося  лише 
39 прізвищ (на –овець – 19, на –инець – 20), що 
становить  1,13  %  від  загальної  кількості 
вторинних утворень.
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SUMMARY

Surnames of the Western Podillya population have been formed by means of patronymic formants from 
men’s and women’s Christian names of different derivational structure, composite words, words derived  
from onyms and appellatives, nicknames and appellative modifiers of a person.

Key words: antroponim, appelative, last name, structurally-derivational model, onym, Christian name.
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УСІЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК ДЖЕРЕЛО СЛОВОТВОРЕННЯ

Ідеться  про  фразеологічні  одиниці,  що  є 
джерелом  творення  нових  слів  чи  збільшення 
семантичного обсягу лексем, як кодифікованого 
словниками, так і оказіонального.

Ключові  слова: фразеологічна  одиниця,  
фразеологізм,  усічення  компонентного  складу 
фразеологізмів, спосіб словотвору.

З розвитком соціо-, етно-, психолінгвістики, 
семіотики,  семасіології,  когнітивної  та 
прагматичної лінгвістики, теорії комунікативних 
актів  мовознавство  за  останні  десятиліття 
поповнилось значною кількістю найрізноманітніших 
концепцій функціонально-комунікативного вивчення 
мови.  Майже всі  вони свідчать про перехід від 
лінгвістики,  орієнтованої  на  мовну систему,  до 
лінгвістики, що вивчає “мову в дії” [6: 14]. Саме 
комунікативний  підхід  з  вимогою  глобальної 
інтерпретації  усіх  ланок  спілкування  дозволяє 
здійснити  інтеграцію  всіх  складових  мовної 
системи  (від  фонеми  до  тексту)  і  довести,  що 
вербальне  спілкування  є  єдиним  процесом 
мовленнєвої діяльності.

Попри деякі  відмінності,  а  то  й полярність 
поглядів,  мовознавці,  проте,  одностайно 
вважають, що тільки мовлення – інформативне, а 
мова – це код,  який стимулюється  до дії,  і  що 
завдяки мовленню розкриваються нові імпліцитні 
виражальні  сили  мови,  її  номінативні  потенції. 
Окрім того, всі лінгвістичні концепції мають ще 
одну  спільну  рису:  стверджують,  що  мова  як 
засіб спілкування в усіх видах її інтеракції – це 
єдина система систем, елементи якої виражають 
різні  форми  і  категорії  мислення,  і  яка  має 
властивості,  характерні  для  інших  подібних 
систем, зокрема властивість розвитку, сенс якого 
у спрямованих з певною метою змінах кількісних 
та якісних характеристик системи [4: 182].

Розвиток  мови  і  мовлення  –  це  еволюція 
мовної структури в напрямі якісного вдосконалення 
для найбільш повного задоволення комунікативних 
потреб носіїв мови, тобто безперервний перехід 
від форми до змісту і навпаки.

Фразеологічним одиницям (ФО) як системним 
мовним знакам, актуалізованим в індивідуальному 
мовленні, теж властива діалектично суперечлива 
єдність  постійності  /  змінності  форми і  змісту, 
експліцитного й імпліцитного, інтелектуального 
та  експресивно-емоційного.  Адже  зовнішня 
оболонка  ФО,  попри  стійкість  як  одну  з 
визначальних  ознак,  зазнає  різноманітних 
історичних змін,  котрі,  як  правило, зумовлюють 
компактність  фразеологізмів та  підвищують  їх 

узагальненість.  Однією  з  найяскравіших  таких 
змін  є  усічення  компонентного  складу  ФО  – 
прояв  принципу  економії,  притаманного  всім 
одиницям  мови.  У  загальному  цей  принцип 
означає мінімальну затрату мовленнєвих зусиль 
мовця для забезпечення максимального розуміння 
слухачем і спрямований на підтримання гармонії 
форми та змісту (див про це [5]).

Принцип  економії,  безперечно,  більш 
активний  на  рівні  мовлення,  мобільнішому  й 
експресивнішому,  ніж  мова.  З  одного  боку, 
усічення  фразеологізмів  –  справді  явище 
мовлення, певною мірою оказіональне, оскільки 
викликане в  більшості  випадків надлишковістю 
семантичної  інформації,  а  також  прагненням 
посилити  експресивний  ефект  за  допомогою 
скороченої  форми.  З  іншого  боку,  усічені 
варіанти  досить  часто  закріплюються  у  мові, 
утворюючи групи ФО одного структурного типу 
(моделі), тобто стають явищем системним. Тому 
процес  усічення  як  один  з  важливих  шляхів 
вторинної фразеологізації доцільно вивчати як у 
мовленнєвому, так і в мовному аспектах.

Такий  підхід  дає  можливість  поглибити 
теоретичні  відомості  про  загальні  тенденції 
функціонування  сучасної  української  мови 
загалом і фразеології зокрема, а також доповнити 
словники  некодифікованими  варіантами,  що 
широко побутують у мовленні, й оказіональними 
одиницями,  які  потенційно  можуть  стати 
узуальними і значно розширити фразеологічний 
фонд  української  мови  або  збагатити  значення 
окремої лексеми чи ФО новими семами.

Основи  сучасних  студій  явища  усічення  в 
україністиці  закладені  ще  О.Потебнею  (ідея 
“згущення  думки”).  Пізніше  до  цієї  проблеми 
зверталися  Л.Скрипник  (1969,  1973),  Н.Бабич 
(1971),  П.Дудик  (1973),  І.Гнатюк  (1981,  1989), 
В.Чабаненко  (1981),  Г.Удовиченко  (1984), 
М.Демський (1994) та ін., проте огляд наукових 
студій  показує  розбіжність  підходів  до 
висвітлення проблем усічення структури ФО.

Спостереження  процесів  усічення 
компонентного  складу  фразеологізмів  велися 
переважно на прикладах з художньої літератури, 
тобто  в  синхронному  напрямку  оказіональних 
змін.  Проте  використання  надто  різкого 
методичного  та  мериторичного  протиставлення 
Ф.  де  Соссюром  синхронного  стану  мови  її 
діахронії, мовлення і мови (“langue” – “parole”), 
плану  системи  та  плану  реалізації  тощо  не 
дозволяє  ґрунтовно  дослідити  зазначений 
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процес. Адже проблема усічення фразеологізмів 
є якраз тією точкою, в якій сфокусовані стійкість 
одиниці  та  її  здатність  до  видозмін,  взаємодія 
простого  й  складеного  знака,  граматична 
застиглість форм і збереження парадигматичних 
властивостей.  Тому  очевидна  необхідність 
вивчення  перетворення  внутрішньої  та 
зовнішньої  структури  фразеологізмів  з  метою 
з’ясувати, як співіснують і функціонують повні й 
усічені варіанти у просторі та часі.

У загальному в процесах усічення структури 
українських фразеологізмів яскраво простежуємо 
такі явища:

І.  Усічення  прислів’їв,  що  є  джерелом 
структурно  тотожних  повних  та  коротких 
варіантів їх (граматична форма зберігається або 
змінюється),  наприклад:  гроші  йдуть  до 
багатого,  а  [біда і]  злидні  –  до бідного;  як не 
даси  з  просьби,  то  даси  з  принуки  [:  а  чого 
просьба не докаже, то докажуть буки].

ІІ. Усічення прислів’їв, що сприяє утворенню 
приказок  (граматична  форма  змінюється), 
наприклад: легко сказати [, але зробити – годі]; 
з Богом, Парасю [, коли люди лучаються].

ІІІ.  Усічення  прислів’їв  та  приказок,  що 
спричинює  розвиток  власне  фразеологізмів  (за 
термінологією  Н.Бабич;  граматична  форма 
змінюється), наприклад:  [коли моя] не їла душа 
часнику [,  то не буде смердіти (пахнути)];  на 
городі бузина [, а в Києві дядько].

ІV.  Усічення  власне  фразеологізмів, 
побудованих  за  моделями  речень  і 
словосполучень, що спричинює появу:

1)  повних  та  усічених  варіантів  їх 
(граматична  форма  може  змінюватися,  а  може 
залишатись попередньою),  наприклад:  крутити 
[мізком] веремія (веремію); [живий] жаль бере 
[за душу (серце)];

2) мініідіом (граматична форма змінюється), 
наприклад:  [вдарити]  по  руках;  під  [самим]  
носом; про [людське] око.

V.  Усічення  власне  фразеологізмів,  що 
сприяє виникненню нових слів або розширенню 
семантики  вже  чинних  (граматична  форма 
змінюється),  наприклад:  плескати  [язиком]; 
[давати] драла.

Зауважимо, що в процесі аналізу фактичного 
матеріалу встановлено структурну неоднорідність 
усічених компонентів.  В основу їх класифікації 
ліг постулат про те, що загальне значення ФО не 
дорівнює  сумі  значень  компонентів.  Звідси,  на 
наш  погляд,  логічно  розглядати  як  одне  ціле 
компоненти, що підпали і підпадають під усічення 
у процесі мовної еволюції, таким чином:

1) прості  компоненти  –  одне  слово, 
конкретна  частина  мови  або  сполучення 

повнозначної та службової частини мови;
2) складні компоненти – словосполучення;
3) складені компоненти – прості  та складні 

речення.
Загалом  аналіз  фактажу  доводить,  що 

найчастіше  скорочуються  структури  з  двома  і 
більше  складеними  компонентами  чи  кількома 
простими  та  складними,  хоча  маємо  і  випадки 
усічення  фразеологізмів,  які  містять  два  прості 
компоненти і за моделлю є словосполученнями: 
молоти  (плескати)  [язиком]; [догори]  дригом; 
баляси  [точити]  –  остання  ФО  мотивована 
лексичним  елімінатом  баляси,  який  первісно 
означав “перила, дерев’яні стовпчики” [10, І: 25], 
і  лише  згодом  слово  баляси  почало 
використовуватися  зі  значенням 
“разглагольствования, росказни” [10, І: 25].

Наведені  приклади  інвентаризовані 
словниками і згідно з прагматичними настановами 
використовуються в розмовному, художньому та 
публіцистичному  стилях.  Однак  трапляються 
випадки усічення ФО, зокрема й до одного слова, 
не  фіксовані  лексико-  та  фразеографічними 
працями,  оскільки  вони  сприймаються  як 
індивідуальні,  ситуативні  та  оказіональні.  Як 
правило,  функції  усічених  оказіональних 
фразеологічних  варіантів  виконують  переважно 
дієслова  як  наймобільніші  у  “фразеоформах 
багатьох  ФО”  [1:  26] (хоча  у  цій  ролі  можуть 
бути іменники ([заварити]  кашу),  інші частини 
мови).  Приміром,  не  знаходимо  у  словниках 
лексем  клювати в  значенні  “дрімати”, 
накивати –  “поспішно  втекти”,  згущувати – 
“перебільшувати”  і  міряти  –  “обдивлятися”  і 
под.,  які  виникли  внаслідок  усічення 
фразеологізмів  клювати  носом,  накивати 
п’ятами,  згущувати  фарби,  міряти  [[очима 
(оком, поглядом)] [з ніг до голови]].

Варто  уточнити,  що  останній  фразеологізм 
утворився способом контамінації двох різних ФО 
міряти поглядом (“обдивлятися”) [11, ІV: 747] + 
з  ніг  до  голови (“повністю”)  [12,  1:  184]  з 
подальшим  усіченням  структури.  В  сучасній 
мові  він  функціонує  у  чотирьох  варіантах: 
міряти очима (оком, поглядом) з ніг до голови із 
значеннями  “оглядати  кого-,  що-небудь, 
вдивляючись або оцінюючи” [11, ІV: 747; 12, 1: 
494];  міряти  очима  (оком,  поглядом)  –  1) 
“дивитися на кого-, що-небудь, виражаючи певні 
емоції” [11, ІV: 747; 12, 1: 494]; 2) “презирливо, з 
ненавистю дивитися на когось” [11, ІV: 747].

Цікаво,  що  омонімічна  лексема  міряти, 
утворена  від  ФО  міряти  кроки (кроками), 
зафіксована словником як самостійна одиниця із 
значенням  “ходити,  рухатися  в  якому-небудь 
просторі  вперед і  назад,  уздовж і  впоперек і  т. 
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ін.” [11, ІV: 747].
Таким  чином,  аналіз  нашого  матеріалу 

дозволяє  констатувати,  що  найактивніше 
усікаються  до  одного слова  ФО,  побудовані  за 
моделлю  дієслівного  словосполучення.  При 
цьому  усікатися  може  як  залежний  компонент 
структури, так і головний. Схематично це можна 
показати так:

Сomb (Vinf [+  Sabl]) →  W (Vinf);
Comb ([Vinf +] Sac →  W (Sn),

де Comb  –  словосполучення;  Vinf  –  дієслово-
інфінітив; Sabl  –  іменник в орудному відмінку; 
W – слово; Sac – іменник у знахідному відмінку; 
Sn – іменник у називному відмінку.

Отже,  між фразеологічною та лексичною 
системами мови відбувається взаємообмін: 

сполучення слів творять фразеологізми,  які в 
свою чергу є не лише “продукт скам’яніння та 
ізоляції слів, але й спосіб та джерело народження 
нових слів” [2: 122].

Окрім  того,  ФО  є  джерельною  базою  для 
збільшення  на  різних  синхронних  зрізах 
семантичного  обсягу  лексем,  який  не  завжди 
відбитий у словниках. Тобто, лексикографічна та 
фразеографічна історія слова, яке лягло в основу 
ФО і певним чином мотивувало його внутрішню 
форму,  відстає  від  “живого”  використання 
мовцями цього слова з певним значенням.

У цьому аспекті цікаво на прикладі лексеми 
клювати змоделювати  комплексний  розвиток 
семантичної структури слів, утворених способом 
усічення  фразеологізмів  і  не  ускладнених 
афіксацією.

Семантичний розвиток лексеми, утвореної від ФО способом усічення структури

Значення        Семантичний архаизм          Кодифіковані лексико-               Некодифіковані
джерельної ФО                                                                        семантичні варіанти                    неосеманти

Клювати носом –              Клювати – Битися              Клювати – 1. Їсти, хапаючи           Клювати – Дрімати
дрімаючи в сидячому         (про пульс)                        щось дзьобом (про птахів)
положенні, опускати          (Грінч., ІІ, с.254).               (Грінч., ІІ, с. 254).
на мить голову; дрімати                                                 2. Бити дзьобом
(СУМ, IV, 192)                                                                   (СУМ, ІV, с. 192).
                                                                                          3. Допікати (СУМ,

        ІV, с.192).
                                                                                             4. Схоплювати 

наживу на
                                                                                              вудці 

(СУМ, 
ІV,

                                                                                             с.192).

клювати

Очевидно,  необхідно  пояснити,  чому  ми 
обмовились,  що  розглядаємо  лише  слова,  не 
ускладнені  афіксацією.  Річ  у  тім,  що,  окрім 
творення слів способом усічення компонентного 
складу ФО, існують інші способи словотвору на 
основі  фразеологізмів,  як-от:  вичленовування 
компонентів  фразеологізмів,  ускладнене 
афіксацією (задубіти, байдикувати, обламатися); 
основоскладання  компонентів,  ускладнене  та 
неускладнене  афіксацією  (вертихвістка,  
причепикобиліхвіст) тощо [див.: 8; 3: 284].

М.Шанський,  приміром,  з  погляду 
словотвору, виділяє похідні лексеми, утворені на 
ґрунті ФО:

1) внаслідок пропуску деяких її компонентів;
2) внаслідок злиття її компонентів у цілісну 

лексичну одиницю;
3)  за  допомогою  того  чи  іншого  способу 

творення слів [9].
Усі ці процеси, безперечно, є фразеологічною 

деривацією  і  не  стали  предметом  нашого 
дослідження,  оскільки ми розмежовуємо  поняття 
варіантності  та  деривації.  Проте  неможливо 
обминути  не  ускладнений  афіксацією  процес 
усічення  компонентного  складу  ФО  до  одного 
слова як “власне фразеологічний спосіб творення 
лексем”  [7:  279],  тим  більше,  що  він  передує 
подальшому творенню слів  лексико-семантичним 
чи  морфолого-синтаксичним  способом.  Спосіб 
словотвору тут,  очевидно,  залежить  від  того,  на 
основі якого компонента фразеологізму (головного 
чи  залежного)  виникає  семантично  рівнозначна 
лексема [3: 284-285]. Так, концентрація семантики 
на  головному  компоненті  ФО  сприяє  творенню 
слова  лексико-семантичним  шляхом  (перегнути 
[палицю]),  а  на  залежному  –  морфолого-
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синтаксичним ([ходити] ходором).
В.Виноградов пояснює процес усічення ФО 

до  одного  слова  і  подальший  розвиток 
самостійної  лексеми  таким  чином:  “Насправді, 
словосполучення  зрощується  в  одне  слово,  яке 
починає  виконувати  смислову  функцію  цілої 
ідіоми…  Так,  дієслово  вийти  (за  кого-небудь) 
(тут і далі виділення прикладів курсивом наше. – 
Т.С.)  –  про жінку у значенні  “стати дружиною 
кого-небудь” виникло, звичайно, з ідіоми вийти 
заміж.  Це  еліптичне  зрощення  викликане 
тавтологічним  надлишком  прислівника  заміж 
при точному позначенні чоловіка” [2: 122].

Як  бачимо,  усічення  структури  ФО 
відбувається  у  напрямку  від  ширших 
синтаксичних утворень до вужчих і межею його 
є  одне  слово.  Це  явище,  яке  переконує  у 
відносній  стабільності  зовнішньої  оболонки 
фразеологізмів і  свідчить про еволюційні  зміни 
їх у напрямку зменшення кількості складників та 
збільшення абстрактності. Процес семантичного 
збагачення,  що  триває  століттями,  забезпечує 
збереження  переважною  більшістю  усічених 
варіантів  семантичної,  граматичної  та 
функціональної  тотожності  з  повними 
інваріантами  і  сприяє  поступовому  витісненню 
останніх,  позаяк  короткі  форми  (у  т.  ч.  й 
однослівні),  як  правило,  –  “комунікабельніші”, 
порівняно  вільно  входять  у  системні  та 
синтаксичні зв’язки з іншими одиницями мови і 
мають значні потенції для таких індивідуально-
авторських трансформацій ФО, як контамінація, 
алюзія, субституція, що увиразнюють мовлення.

Окрім того, приклади, проаналізовані вище, 
свідчать  про  широку  популярність  усічених 
варіантів,  автоматичність  їх  відтворення  та 
адекватність сприйняття. Незважаючи на те, що 
не  завжди  і  не  всі  знають  повні  форми,  проте 
значення  висловів  добре  відоме  пересічним 
українцям,  що  й  сприяє  скороченню 
формального  обсягу  громіздких  конструкцій 
подекуди  аж до одного слова  (у  баранячий ріг  
скрутити  → у  ріг  скрутити  → скрутити; 
лупати  (полупати)  [очима]  →  лупати;  
обламати  [роги]  →  обламати;  гладити  [по  
голові  (по  голівці)]  →  гладити;  згоряти  [на 
виду]  →  згоряти;  звихнутися  (звихнутий)  [з  
розуму] → звихнутися (звихнутий) і под.

За нашими спостереженнями, словотворення 
на  ґрунті  усічених  ФО  в  українській  мові 
репрезентоване  472  випадками  і  потребує 

подальших студій.
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SUMMARY
Phraseological  units as a source of  new words formation or enlargement of the semantic extent  of  

lexical units coded by a dictionary as well as occasional are considered in the paper.
Key words: phraseological units, phrases, a cut of phrases’ components, way of word formation.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 105



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РУМУНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

УДК 81’255.4(477.85)(091)                      © 2008 Бостан Л.О. (Чернівці)

З ІСТОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ НА БУКОВИНІ

Розглядається  рівень  перекладацького 
мистецтва Мірчі Лютика, його творчий підхід  
до процесу відтворення оригіналу в перекладах з 
української та російської літератур румунською 
мовою. 

Ключові  слова:  художній  переклад,  
відтворення  оригіналу,  еквіваленти,  творча 
манера  порівняння,  стилістичний  колорит,  
взаємозв’язки. 

Переклад  –  це  мистецтво,  яке  потребує 
особливого відчуття міри, головним чином, при 
передачі  іншою мовою національного колориту 
оригіналу.  Відомо,  що  теоретик  перекладу 
А.Федоров  також  вважав,  що  точний  переклад 
збагачує  рідну  мову,  вносить  до  кола  уявлень 
дещо  нове,  своєрідне  та  водночас  зберігає 
враження,  яке  створює  оригінал  [15:  33-34]. 
Проте, звичайно, цей спосіб перекладу не може 
претендувати на універсальність, оскільки є такі 
прислів’я та приказки, точний переклад яких не 
дає  враження  тої  афористичності,  які  дають 
слова  оригіналу.  Природно,  ми  не  вправі 
протиставляти  переклади  В.Левицького, 
М.Лютика  та  інших  буковинських  літераторів 
перекладам,  зробленим  у  Молдові.  Рівень 
перекладацького  мистецтва  Джорджія  Менюка, 
Ігоря  Крецу  чи  Пауля  Міхні  ними  ще  не  був 
повністю  досягнутий.  Але  все  ж  не  можна  не 
визнати  цілий  ряд  якостей,  притаманних 
перекладам  В.Левицького  та  М.Лютика.  Це 
висока  філологічна  культура,  глибоке  знання 
життєвого  матеріалу,  відображеного  у  творах, 
вибраних  для  перекладу,  знання  української 
мови  та  її  діалектних  особливостей,  творчий 
підхід до процесу відтворення оригіналу та ін.

Буковинський  поет  Мірча  Лютик  здійснив 
протягом  80-х  років  ХХ  століття  цілу  низку 
перекладів,  які  збагатили румунську  літературу 
та розширили художні пошуки у цій сфері. Серед 
перекладів  митця  вірші  Григорія  Сковороди, 
Івана Франка, Павла Тичини [28: 254–273, 197–
208,  171–174  та  ін.],  Максима  Рильського, 
місцевих  авторів  (Віталія  Демченка,  Василя 
Фольварочного,  Богдана  Мельничука,  Віталія 
Колодія та ін.) [24: 73 – 140], романи “Циклон” 
Олеся Гончара [20], “Джунглі” Е.Синклера [29], 
“Старий  платан”  Асхана  Мухтара  [26],  “Брати 
Карамазови”  Ф.Достоєвського  [19],  новели 

О.Гончара,  В.Симоненка,  Є.Гуцала,  Ю.Щербака 
[18:  228  –  244,  327  –  332,  356  –  373  та  ін.], 
класика української літератури Панаса Мирного, 
а також А.Упіта.

Високої  оцінки,  на  наш  погляд, 
заслуговують  насамперед  переклади,  здійснені 
М.Лютиком з української мови.

Зупинимось  на  окремих  найбільш  значних 
перекладах  М.Лютика.  Серед  них  виділяються 
відтворені  румунською  мовою  відомі  вірші 
Павла  Тичини  “Чуття  єдиної  родини” 
(“Sentimentul  familiei  unite”)  та  Максима 
Рильського  “Дружба  народів”  (“Înfrăţire  de 
popoare”).  Аналізуючи  лірику  М.Лютика, 
зазначимо, що твори цих видатних українських 
поетів  співзвучні  з  “тональністю  душі” 
буковинського  поета  (афористичність, 
публіцистичність,  урочистість  і  т.ін.).  Творча 
манера М.Лютика-перекладача характеризується 
тим,  що  автор  відштовхується  не  від  якихось 
ключових деталей, а прагне до відтворення всієї 
системи художніх компонентів віршів. Саме це й 
дає  йому  можливість  передати  асоціативне 
багатство головних образів  у  музичному ключі 
оригіналу. Перекладач не лише шукає адекватні 
еквіваленти  (як  це  спостерігається  в  окремих 
перекладах  В.Левицького),  а  створює  власні 
поетичні образи, споріднені з оригінальними і за 
тональністю, і за художньою експресивністю. Як 
підкреслив  М.О.Добролюбов,  “Для  перекладача 
мало  зберегти  зміст  та  дотримуватись 
правильності  та  чистоти  мови,  для  нього 
потрібно  знати  життя,  яким  пронизаний 
оригінал”  [3:  192].  Необхідно,  “щоб  внутрішнє 
життя виразу,  який перекладається,  відповідало 
внутрішньому  життю  оригіналу”  [1:  429].  Це 
насамперед  стосується  поезії.  Переклади 
Джорджія  Менька,  Ігоря  Крецу,  Пауля  Міхні, 
частково переклади В.Левицького та ін.  набули 
широкої  популярності  серед  читачів  саме 
завдяки цій  якості.  У кращих працях М.Лютик 
досягає  тієї  природності,  яка  властива 
оригіналові.  Звернемось  до  прикладів  (з  поезії 
П.Тичини “Чуття єдиної родини”):

Глибоким будучи і пружним,
Чужим і чуждим рідних бродів,
Я володію арко-дужним
Перевисанням до народів [28: 8].
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Profund cum sunt şi plin de vlagă
Nu intru-n mâl la trecătoare, - 
O punte-curcubeu mă leagă
de alte neamuri şi popoare [22: 10].

Останні два рядки містять вельми несподіваний 
образ (“арко-дужним перевисанням…”). Якщо б 
М.Лютик  спробував  передати  його  в 
буквальному перекладі,  то  вийшов би нонсенс. 
На наш погляд, він створив не менш місткий за 
своєю  структурою  образ,  здатний  передати 
смислове  навантаження  оригіналу:  “O  punte-
curcubeu  mă  leagă  de  alte...  popoare”  –  “міст 
райдуги зв’язує мене з іншими народами”.

А другий грім – другим ще далі
Гримкоче, хоче та радіє,
Що поміж націй міст із сталі,
Що міжнародна дружба діє. 

Un fulger altele aprinde
şi face zvoană – să se ştie,
Ca-ntre popoare se întinde 
puntea de oţel a prieteniei [22: 10].

Лейтмотивом  цієї  строфи  є  афористичні 
слова “міст дружби стальної”, які вдало передані 
в перекладі “puntea de oţel a prieteniei” (“стальний 
міст дружби”).

Майстерно перекладені  М.Лютиком і поезії 
М.Рильського.

У  румунській  літературі  є  дві  версії 
перекладу  одного  з  найбільш  відомих  творів 
М.Рильського  –  ліро-епічної  поеми “Слово  про 
рідну матір”. “Слово” складається із сімнадцяти 
інтонаційно неоднорідних секстин, побудованих 
на двох римах (а б а б а б). Структура поеми, її 
семантична  насиченість  створюють  особливу 
складність  для  відтворення  їх  іншою  мовою. 
Обидва перекладачі – Лауреат Державної премії 
Андрій Лупан і буковинський поет Мірча Лютик – 
однаково  успішно  впорались  з  цим  завданням. 
Важко  надати  перевагу  комусь  одному  з  цих 
перекладачів [Див.:  25: 264 – 267]. Щоправда, в 
окремих  випадках  А.Лупану  вдається  більш 
повно  відтворити  полісемантичні  особливості 
оригіналу. Візьмемо для прикладу строфу:

Хто може випити Дніпро,
Хто властен виплескати море,
Хто – наше злато-серебро
Плугами кривди переоре,
Хто серця чистого добро
Злобою чорною поборе?

У перекладі А.Лупану: 
Ei vrură Niprul subjugat,
Sorbit cu marea împreună?
Să are-n aur – diamant
Au vrut cu juguri de minciună
Şi cerul nostru prea curat
L-au vrut pe fruntea lui cunună?

У перекладі М.Лютика:
Să soarbă-al Niprului şuvoi
Au cine poate fi în stare
Şi cine e în stare-apoi
Să sece nesfârşita mare
Şi cu unelte de război
Pământul nostru – sfânt să-l are.
Порівняльний аналіз  показує,  що А.Лупану 

вдалось  зберегти  в  перекладі  образний  зміст 
перших  чотирьох  рядків,  а  М.Лютику  –  зміст 
трьох  рядків.  У  його  версії  відсутня  метафора 
“наше  злато-серебро”,  її  зміст  розшифрований 
(“Хто  може  нашу  землю  орати  плугами 
кривди?”).  Останні  два  рядки  в  перекладі 
А.Лупана  передано “по-своєму”  (“І  наше чисте 
небо  вони  хотіли  зробити  своїм  віником”),  у 
М.Лютика  вони  зовсім  відсутні;  їх  зміст  “не 
помістився” у відповідну строфу.

А.Лупан  в  окремих  випадках  продовжує 
строфу  на  один  рядок  (див.  4-а  строфа),  що 
порушує  тверду  форму  твору.  Обидва 
перекладачі  невиправдано  випускають  слово 
“Канев”, де був похований Тарас Шевченко (4-а 
строфа з кінця). Такі порівняння показують, що 
типові  недоліки  в  перекладах  М.Лютика 
зустрічаються  і  в  інших,  більш  досвідчених, 
перекладачів, що підводть до окремих висновків 
загальнофілологічного  характеру,  які  будуть 
вміщені в кінці даного дослідження.

Від  перекладів  віршів  українських  і 
російських  поетів  М.Лютик  поступово 
переходить  до  прози.  Одним  із  його  відомих 
творчих вдалих здобутків  був  переклад роману 
Олеся Гончара “Циклон” (“Ciclonul”) [20]. Поява 
такого  значного  епічного  полотна  сучасної 
літератури  про  патріотизм  і  гуманізм  нашого 
бійця  у  роки  Великої  вітчизняної  війни,  про 
важливість  осмислення  й  втілення  ратного, 
трудового  подвигу  народу  засобами  мистецтва 
стала знаменним явищем у літературному житті 
Молдови. У рецензіях і відгуках, опублікованих 
в  газетах  “Літературна  Україна”  [11]  та 
“Радянська  Буковина”  [9],  зазначалося,  що 
перекладач  глибоко  проникнув  у  своєрідність 
поетики  О.Гончара,  знайшов  адекватні 
відповідники  для  передачі  румунською  мовою 
поетичного реалізму роману. Він доніс до читача 
силу  та  енергію  слова,  ритмічність  описів  та 
афористичність  мови  автора.  Добре  володіючи 
способами  відтворення  діалогів  та  яскравих 
пейзажів, мовними характерами героїв, М.Лютик 
збагатив  румунську  літературу  твором  глибоко 
соціального  звучання,  в  якому  переплітаються 
сцени  із  філософськими  роздумами  та 
публіцистичним  пафосом.  “Циклон”  звучить 
румунською  мовою  органічно,  природно”,  - 
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зазначає  рецензент  у  газеті  “Літературна 
Україна”.  Такої  ж  думки  і  відомий  дослідник 
румунсько-російсько-українських  літературних 
зв’язків О.Романець. Проте в жодній із рецензій 
не  було  здійснено  конкретного  аналізу 
перекладу.  І тому ми не можемо дізнатись,  яку 
мету  ставив  перед  собою  перекладач.  Такий 
розбір виявляє й безсумнівні переваги перекладу, 
й  окремі  його  недоліки.  Але  спочатку  про 
майстерність  перекладача.  Вона  виявляється  в 
умінні  віднайти  такі  лексичні  еквіваленти  (або 
створити їх заново), які передають стилістичний 
колорит оригіналу і  водночас незначною мірою 
відрізняються від нього (тобто сприймаються як 
словосполучення,  характерні  для  румунської 
мови):

…Вогонь  печі  дає  дзвінкість,  вогонь  душі  
дає красу [2: 333];

de la foc – zvon de joc,
De la olar – frumuseţe şi har [20: 25];
Холодна – Гора [2: 342];
Colina – Crivăţului [20: 43];
Великоока [2: 390];
cu ochii bogheţi [20: 148];
Росиця,  -  каже  вуйка  Домініка.  –  Небесна 

роска! [2: 479];
Rourea,  rourică...  Lacrima  cerului,  -  aşa  îi  

zicea lelea Domnica [20: 342];
Над річкою над бистрою,
Там журавка купалася [2: 470];
În cea apă repejoară
Se scălda – oh! – o cocoară! [20: 324]
Таких прикладів багато. В окремих випадках 

у  перекладі  виявляються  особливості  стилю 
М.Лютика.  Як  і  в  своїх  поезіях,  автор  надає 
перевагу  більш екзотичним  словам  з  відтінком 
урочистості.  Наприклад:  “Marea  tălăzuieşte  fără 
cunten” – “Море, що б’є то б’є” (с. 325) або “În 
cătrăneala  nopţii  talazurile  par şi  mai  fioroase 
decât  în  timpul  zilei” (с.  7);  “З  темряви 
накочуються  вали ще  грізніші,  ніж  удень”  (с. 
325).  Поступово,  однак,  перекладач 
пристосовується до стилю О.Гончара.

Разом  з  тим  слід  зазначити,  що  навряд  чи 
виправдане  вживання  тут  специфічних 
румунських  слів  на  позначення  реалій 
національної  побутової  культури.  Неприродно, 
наприклад,  звучить  слово  “horă”  (румунський 
національний  танець),  коли  мова  йде  про 
виконання  коломийок  (оригінал  –  с. 536; 
переклад – с. 460).

Недостатнє  ознайомлення  з  українською 
народною  поезією  є  причиною  неправильного 
трактування  окремих  фольклорних  мотивів  і 
образів  у  романі.  Так,  поезію “Ой зійди,  зійди, 
ясен  місяцю…”  (с.  404)  М.Лютик  перекладає: 

“Hai,  arată-ţi  faţa,  lună-sorioară”  (с.  179), 
використовуючи  форму  жіночого  роду  (luna  – 
сестриця).  У  романі  ж,  як  і  в  широковідомих 
українських  народних  піснях,  образ  має 
символічне  значення,  він  заснований  на 
паралелізмі.  Катря  співає  про  улюблений  парк 
Іванові, з яким розлучилася. Так і в пісні: “Нехай 
місяць  зійде  /  Нехай  милий  прийде”  (с.  164). 
Перекладачеві  слід  було  шукати  інше рішення, 
використовувати  інакші  символічні  формули, 
засновані  на астральній образності  (“luceafăr” – 
вранішня зоря, “soare” – сонце).

Говорячи  про  внесок  М.Лютика  в 
популяризацію української літератури в Молдові 
та на Буковині, слід також назвати впорядковану 
ним антологію сучасної української новели [18], 
яка  дає  широке  уявлення  про  самобутність  та 
еволюцію цього жанру в українській літературі. 
Для здійснення цієї об’ємної роботи він (разом з 
І.Георгіцою, В.Левицьким та ін.) об’єднав велику 
групу молодих перекладачів з числа румунських 
літераторів  Північної  Буковини  (Іон  Крецу, 
Гр.Криган,  І.Штефуряк,  Арк.Сучевяну, 
І.Гаванос,  Шт.Гостюк та  ін.),  вміло скерував  їх 
подальшу роботу в цій сфері.

Одним  із  найбільш  значущих  творчих 
досягнень  М.Лютика  є  переклад  роману 
Ф.Достоєвського  “Брати  Карамазови”  [19]. 
Видання  цього  визначного  твору  російської 
літератури  румунською  мовою  були  сприйнято 
як значна подія літературного життя Молдови та 
Румунії.  Держкомвидав  Молдови,  Спілка 
письменників  республіки  присудили  М.Лютику 
спеціальну  премію  за  кращий  переклад  1983 
року. Літературна критика, як в Молдові, так і на 
Буковині,  неодноразово  підкреслювала 
необхідність  вивчення  досвіду  буковинського 
перекладача [16].

Як  відомо,  “Брати  Карамазови”  –  роман 
вельми складний, багатоплановий, багато в чому 
незвичайний і у семантичному, і в структурному 
ракурсах. Одна з особливостей конструйованого 
Ф.Достоєвським у його творі художнього світу – 
його динамічність і невизначеність і, у зв’язку з 
цим, складність взаємозв’язку в цьому світі усіх 
явищ. Як зазначає академік Д.С.Ліхачов, у світі 
Достоєвського  немає  фактів,  які  стоять  на 
власних  ногах.  Усі  вони  підпирають  один 
одного, нагромаджуються один на одного, один 
від  одного  залежать  [6:  30].  В  описі  подій 
зовнішність  дійових осіб  відсутні  ледь  вловимі 
статистичні,  стійкі  риси.  Життя  завжди,  на 
кожному  кроці,  нібито  намагається  пробудити 
Карамазових  від  їх  утопічного  сну;  розвиток 
подій  нагадує  не  спокійну  ріку,  а  постійні 
водовороти,  звідси  і  специфічний  ритм  фрази 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 108



Достоєвського.  М.Лютик  підійшов  до  цього 
шедевру  з  розумінням  його  художньої 
своєрідності.  Як  зазначає  літературний  критик 
Міхай  Чімпой,  Мірча  Лютик  зумів  вдало 
передати  синтаксичні  особливості,  мелодію 
тексту,  імпульсивний  рух  по  спіралі, 
інтенсивність  фрази  Достоєвського  [17]. 
Конкретизуємо це прикладами:

а) Я, брат, это самое насекомое! //
б)  Eu,  frăţioare,  sunt  de  fapt  viermele  cu 

pricina!//
а) и это обо мне специально сказано //
б) iar poezia aceasta parcă-i scrisă anume pentru 

mine,//
а) и мы, - Карамазовы, такие же //
б) ba noi, - Caramazovii, suntem toţi la fel //
а) и в тебе, ангел, это насекомое живет //
б) şi-n tine îngeraşule, sălăşuieşte un vierme//
а) и в крови твоeй бури родит //
б) un vierme care seamănă-n suflet furtună//
а) это бури //
б) chiar uragane//
а) потому что сладострастие – буря //
б) însăşi patima e un uragan, //
а) большие бури [4: 135] //
б) adevărate uragane [19: 122] //
Як  бачимо,  однією  з  особливостей 

перекладацького  методу  М.Лютика  є 
систематичне дотримання єдності речення, яким 
би складним і розлогим воно не було. Зберігаючи 
цю  єдність  (хоч,  звичайно,  і  перегруповуючи 
частини  речення),  перекладач  досягає 
відтворення  ритміко-синтаксичного  малюнка 
оригіналу,  його  внутрішньої  динаміки. 
Дотримання  цього  принципу  не  суперечить 
стилістичним вимогам до румунського речення.

Щоб  передати  більш  чітко  інтенсивність 
руху  прози  Достоєвського,  перекладач  деколи 
розділяє  фрази  на  ритмічні  синтагми,  кожна  з 
яких  відповідає  “ходу”  думок  чи  почуттів 
персонажів.  Так,  у  реченні  “Сам  засверкал 
глазами // губи запрягали” (с. 331) – дві ритмічні 
одиниці,  а  в  перекладі  –  чотири:  “Ochii  îi 
scânteiau //  ca  nişte  fulgere //  faţa  i  se  strâmba  // 
dintrodată”  (с. 351).  Можна  було  б  обмежитись 
двома синтагмами: “ochii  îi  scânteiară //  buzele-i 
tremurau”,  але  М.Лютик   відчув  необхідність 
більше  акцентувати  несподіваний  порух  душі 
героя.

Перекладач  вельми  уважний  до  пафосу 
фрази  Достоєвського,  його  смислового 
навантаження:  “У меня деньги – аксесуар,  жар 
души,  обстановка”  –  “Pentru mine  banii  nu  sunt 
decât  o  “bagatelă”,  un  foc  de  artificii,  obiecte  de 
butaforie”.

Стиль  Достоєвського  характеризується 

прагненням  до  незакінченості,  яка  стимулює 
думку читача. Письменник натякає, підговорює, 
висловлюється  ніби  неточно  і  разом  з  тим  з 
якоюсь  вражаючою  витонченістю  [6:  40],  хід 
його  думок  не  завжди  відразу  вловлюється.  У 
більшості  випадків  перекладач  вловлює 
прихований  зміст  того  чи  іншого  речення  чи 
слова;  протиріччя  суджень,  зіткнення  чи 
одночасно  зближення  та  співіснування 
крайностей у психіці героїв передано конкретно 
та  об’ємно:  “aici  extremele  se  contopesc,  toate 
contradicţiile  sălăşuieasc  de-a  valma”.  Щоправда, 
цю  фразу  можна  було  перекласти  ще  більш 
точно,  образно  і  ближче  до  оригіналу:  “Aici 
malurile / sau dealurile / se apropie unul de altul”.

Порівняльне зіставлення найбільш складних 
фраз  оригіналу  та  перекладу  наочно  показує 
прагнення М.Лютика творчо підійти до процесу 
відтворення  російського  тексту  засобами 
румунської  мови  і  в  той  же  часом  виявляє 
окремі, на перший погляд, незначні, а насправді 
суттєві упущення при перекладі:

“Вот,  может быть,  единственный человек в 
этом мире, которого оставите вы вдруг одного и 
без  денег  на  площади  незнакомого  в  миллион 
жителей города, и он ни за что не погибнет и не 
умрет с голоду и холоду, потому что его мигом 
накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, 
то  он  сам  мигом  пристроится,  и  это  не  будет 
стоить  Ему  никаких  усилий  и  никакого 
унижения, а пристроившему никакой тяжести, а 
может быть  напротив,  сочтут  за  удовольствие” 
(с. 43 – 50).

“Iată, pare-se, şi insul, unicul în lume, care, de-
ar fi  să rămână la voia întâmplării,  de capul lui şi 
fără  o  leţcaie,  în  mijlocul  unui  oraş  necunoscut  şi 
foarte  mare  cu  o  populaţie  de  circa  un  milion  de 
locuitori, zău, că nu s-ar prăpădi şi n-ar muri de frig 
ori de foame, căci într-o clipă va fi hrănit şi găzduit, 
iar de s-ar întâmpla chiar să nu-l pripăşească nimeni, 
nu mă-ndoesc că s-ar aranja imediat şi  singur fără 
pic de osteneală sau umilinţă, iar cel care l-ar primi 
în casă, nu s-ar simţi deloc stingherit, ba poate chiar 
ar socoti aceasta pentru sine ca o favoare” (c. 23).

Очевидно,  що М.Лютик відтворює не лише 
зміст,  але  й  внутрішню  структуру  речення, 
зберігаючи  всі  “зигзаги”  уявного  образу  героя. 
Але й тут виявляються втрати. У Достоєвського: 
“оставьте  вдруг”.  У  перекладі:  “de-ar  fi  să 
rămână” –  відсутній  відтінок  раптовості 
(особливо характерний для стилю письменника). 
Слід додати слово “de-odată” (“De-ar fi să rămână 
de-odată”).  Далі,  в  Достоєвського:  “почту  за 
удовольствие”  (пристроить  бездомного).  У 
М.Лютика:  “Ar  socoti  aceasta  pentru  sine  o 
favoare”.  Слово  “удовольствие”  означає  не 
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“favoare”,  а  “satisfacţie”,  “plăcere”,  “favoare”  – 
перевага,  фавор.  Але  все  ж  у  даному  випадку 
перекладач правильно вловив іронічний підтекст 
фрази. Ще один подібний приклад. Достоєвський 
ставить  питання  у  філософському  аспекті: 
“Навіщо живе  така  людина?”  (с.  95).  М.Лютик 
перекладає образно, але не точно: “Cum îl rabdă 
pământul oare pe omul acesta?” - Як терпить земля 
таку людину? (с. 77). Або: “Я нарочно и сказал, 
чтобы вас побесить” (с. 103) – “Te-am numit aşa 
într-adins, ca să te scot din sărite”. У Достоєвського 
сказано  сильніше  –  “побесить”  (а  не  лише 
вивести з себе – “a scoate din sărite”), слід було 
застосувати  еквівалент  “a  băga  în  draci” 
(буквально “побесить”).

Майстерність поета-перекладача виявляється 
і  у  відтворенні  румунською мовою віршованих 
мініатюр,  які  відіграють  значну  роль  для 
розкриття  характерів  роману.  Наведемо  для 
порівняння  окремі  строфи:  “Непобедимой 
силой /  Привержен  я  к  милой,  /  Господи 
помилуй / Ее и меня! / Ее и меня!/ Ее и меня!/” 
(с.  248) – “De ceia ce-mi  e dragă /  Aprig dor mă 
leagă.  /  Te-ndură,  stăpâne,  de  ea  şi  de  mine!” 
(с. 250). Тут, як і всюди у перекладах М.Лютика, 
не  проста  заміна  мовних  форм,  а  створення 
живих образних паралелей.

Особливої  уваги  заслуговують  також 
переклади  М.Лютика  з  класичної  російської 
поезії (ХІХ – поч. ХХ ст.). Різноманітні поетичні 
обрії,  на  які  румунський  поет  скеровує  свої 
зусилля,  відтворені  ним  реалістично,  на  основі 
глибинної відданості поетичному світу. Головне, 
він сприймає поезії кожного оригінального поета 
в  їх  художній  цільності,  ніколи  не  витрачає 
дарма  засоби  виразності,  майже  завжди 
підганяючи їх до внутрішнього життя твору, що 
перекладається. У багатьох випадках М.Лютику 
вдається  представити  румунському  читачеві 
поетичну індивідуальність оригінального поета в 
її  найяскравіших  специфічних  проявах;  він 
відштовхується  не  від  приватних  деталей,  а 
намагається  вникнути  в  систему  художніх 
образів  оригіналу.  У  кращих  перекладах 
характерні особливості оригіналу не витісняється 
асоціаціями  румунського  або  локального 
(буковинського)  побуту.  Розглянемо  одну  з 
найбільш  важких  для  перекладу  поезій 
В.Брюсова  “Кинжал”  (хоча  на  перший  погляд 
вона і вважається простою). У першу чергу слід 
зазначити,  що,  як  і  в  інших  випадках,  при 
перекладі поезії (так як і прози) М.Лютик прагне 
насамперед  знайти  музичний  ключ  до  твору, 
співвідношення ритмічних одиниць, специфічне 
чергування  голосних  и  приголосних  звуків.  У 
першій строфі  цього вірша, наприклад,  голосна 

“а”  вживається  6  разів;  стільки  ж  вона 
зустрічається і в перекладі (“о” – 9: 6; “е” – 8: 7; 
“и” – 10:7); відсутність звука “ы” у перекладі (в 
оригіналі  6  повторень)  компенсується  частково 
співзвучним  “у”  (10  повторень).  Таким  чином, 
звучання  вірша  В.Брюсова  послаблене  в 
перекладі вельми незначне: 

а)  “Из  ножен  вырвал  он / и  блещет  вам  в 
глаза / Как и в былые дни // отточенный и острый. 
Поэт  всегда  с  людьми //, когда  шумит  гроза  и 
песня с бурей // вечно сестры /” [10: 64-65].

б) “Din teacă scos pumnalul // luceşte orbitor // 
Ca-n vremuri de demult // şi-i lama ascuţită. Poetul 
este pururi // alături de popor. Şi versu-i cu furtuna // 
înfrăţite” [24: 108];

З усього поетичного контексту оригіналу не 
отримала  достатнього  художнього  перевтілення 
у перекладі тільки деталь: “некрасивый”: “Kак 
ненавидел  всей  этой  жизни  строй,  /  Позорно 
мелочный,  неправый,  некрасивый “Vai  cum 
urâtam lumea aceia de orori - / Scăldată în dezmăţ, 
nedreaptă,  mărginită”  (краще:  “urâtă”) -  ; 
“кровавый молний свет” - переклад: “Roş buchet 
de fulgere” (краще: “un sângeriu buchet ”).

Дуже вдало перекладені М.Лютиком і вірші 
Івана  Нікітіна,  Олексія  Плєщеєва  та  інших 
поетів,  чия  творчість  органічно  пов’язана  з 
сільським  життям,  з  природою.  Запорукою 
успіху  був  поетичний  досвід  перекладача,  чиї 
поезії  в  більшості  своїй  є  пейзажними 
замальовками.  Мова  не  йде  про  тематичні 
переклади,  а  про  ту  приховану  ностальгію  за 
рідним селом, яка пронизує ряд поезій М.Лютика 
з  останньої  його  поетичної  збірки,  де  є  і 
переклади російської поезії [24: 73-104].

Красномовний у цьому плані і вибір творів 
для перекладу (“Поле”, “Небо”, “Ніч” І.Нікітіна, 
“Весна”  А.Плєщеєва,  “Земля”,  “Третя  осінь” 
В.Брюсова,  “Весна” М.Свєтлова и др.)  Однак у 
художній  палітрі  М.Лютика знаходяться засоби 
для  передачі  румунською  мовою  насиченості 
поезій М.Свєтлова, М.Тихонова та ін. поетів.

Аналіз  перекладів,  здійснених письменником 
М.Лютиком, дає підстави стверджувати,  що він 
намагається  передати  не  тільки  ідеї,  народний 
колорит,  а й мелодику,  риму,  необхідні  паузи  і 
загалом настрій оригіналу. 

Про велике значення художнього перекладу 
І.Франко  писав:  “Передача  чужомовної  поезії, 
поезії  різних  віків  і  народів  рідною  мовою 
збагачує  душу цілої  нації,  присвячуючи  їй такі 
форми і  вирази  чуття,  яких вона  не  мала  досі, 
будуючи золотий міст зрозуміння і з почування 
між  нами  і  далекими  людьми,  давніми 
поколіннями” [15: 3].

Говорячи  про  перекладацьку  діяльність 
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буковинських літераторів, слід зазначити також, 
творчі  здобутки  у  цій  сфері  І.Кушнірика, 
М.Богайчука,  Г.Кригана  та  ін.  І.Кушнірик  та 
М.Богайчук  відомі  як  досвідчені  перекладачі  з 
румунської  мови  на  українську.  Однак,  будучи 
двомовними  літераторами,  вони  успішно 
перекладають  і  з  української  на  румунську. 
Зокрема,  їм  вдалося  досить  повно  донести  до 
румунського  читача  художні  особливості  новел 
видатного  українського  письменника  Василя 
Стефаника [30: 282].

Переклади  І.Кушнірика  та  М.Богайчука 
досить  цікаві  у  плану  порівняльного  аналізу  з 
перекладами  румунських  поетів  Північної 
Буковини  (зокрема,  В.Левицького).  У 
В.Левицького незмінно простежуються тенденції 
адаптувати українські мовленнєві конструкції до 
стилістики  румунської  мови:  “О,  вже  ти  такий 
газда своїй жінці, як вербовий заміс в ярмі” [12: 
57] – “Vai de capul tău, daca-i ajuns să cânte la casa 
ta  găina,  nu  cucoşul” (с. 24);  або  “Мой,  ти, 
паршєку,  не  телепайся над  книжков”  (с. 55)  – 
“Ian, măi parşivule, nu te mai fă că te cheorăşti prin 
hârţoagele tale”(с. 22). Переклади І.Кушнірика та 
М.Богайчука краще зберігають специфіку новел 
В.Стефаника. Те чи інше прислів’я або приказка 
замінюються румунською лише тоді,  коли вони 
мають  ті  ж  стилістичні  нюанси,  наприклад: 
“Ніби  я  не  знаю  ци  суда  можна  йти,  а  як 
відбіжить та дасть у писок, а я відки знаю, що 
не дасть?” (с. 184) – “Parcă ştiu ce să fac? Oare ai 
voie să intri aici. Dar dacă iese cineva  şi-mi dă la 
măsele, de unde să ştiu?” (переклад М.Богайчука: 
с. 263).  У  Кушнірика  та  Богайчука  фрази  не 
пpодовжені, вони скоріше лаконічні,  подібні до 
Стефаникових.

Для  оцінки  перекладів,  як  відомо,  існують 
дві  норми:  норма  відтворення  та  норма 
художності.  Близькість  до оригіналу не завжди 
може  слугувати  прикладом  якості  перекладу  – 
вона  лише  вказує  на  метод  [5:  96].  Про  якість 
перекладу свідчить не метод, який багато в чому 
зумовлений  матеріалом  та  етапом  розвитку 
літератури, а спосіб – застосування цього методу 
перекладачем. 

Не ляпсуси та курйози повинні бути в центрі 
критики. Вони річ вторинна. Ці елементи можуть 
використовуватися  і  в  гарних  перекладах,  а 
відсутність  їх  ще  не  вказує  на  високу  якість 
роботи  перекладача.  Основне,  щоб  збереглася 
своєрідність перекладу, щоб він не знецінився. У 
цілому  ряді  перекладацьких  робіт  (Іона  Крецу, 
Зіновії Пенюк та ін.) зміст оригіналу передано з 
максимальною  точністю,  але  тут  відсутні 
асоціативні  зв’язки  між реченнями,  немає  руху 
думки, немає того натхнення, яке характерне для 

перекладів М.Лютика, В.Левицького, І.Георгіце, 
частково Гр.Кригана (21), І.Т.Зегрі, Е.Криган (25) 
та  ін.  Мабуть,  для  того,  щоб  бути  добрим 
перекладачем,  недостатньо  бути  досвідченим 
стилістом  і  володіти  технікою  письма. 
Переклад –  це  складний  творчий  процес, 
неможливий без образного бачення світу.

Переклад  –  це  мистецтво,  котре  потребує 
загального  відчуття  міри,  здебільшого  під  час 
передачі  іншою мовою національного колориту 
оригіналу.

Гарною традицією стали взаємні  переклади 
румунських  і  українських  поетів  Північної 
Буковини.  Така  творча  співдружність 
встановилася  між  В.Левицьким  та 
Б.Мельничуком,  М.Лютиком  та  П.Палієм, 
Т.Зегрею і Г.Тарасюк, В.Герицану та А.Бучком. 
Особливо  багато  працює  над  популяризацією 
румунської поезії серед українських читачів поет 
і  літературознавець  Б.Мельничук.  Його  перу 
належать  талановиті  переклади  українською 
мовою  творів  В.Александрі,  Л.Курляну, 
П.Задніпру,  Г.Воде,  І.Ватаману  [8], 
В.Левицького, І.Кілару, І.Гайнічеру, А.Сучевяну 
та ін [8].

Високої  оцінки,  на  наш  погляд, 
заслуговують  насамперед  переклади,  здійснені 
В.Левицьким  з  української  мови  (поезії 
Ю.Федьковича,  прозові  твори  М.Черемшини, 
М.Стельмаха, О.Кобилянської та ін.). М.Лютик з 
однаковим  успіхом  перекладає  з  української 
мови  (вірші  Г.Сковороди,  І.Франка,  П.Тичини, 
М.Рильського,  роман Гончара “Циклон”  та  ін.). 
Обом  перекладачам  підвладний  аналітичний 
(реалістичний)  стиль.  Вплив  індивідуальної 
манери  на  переклади  зовсім  незначний;  він 
виявляється не в концептуальному,  а,  головним 
чином, в лексичному плані. 

Інтенсивне  співробітництво  у  галузі 
художнього перекладу сприяє взаємозбагаченню 
і  зближенню  літератур,  зміцненню  дружбами 
між  різними  народами  багатонаціонального 
буковинського  краю.  Своїм  художнім  словом 
румунські літератори Чернівецької області поруч 
з  українськими  письменниками,  а  також  з 
митцями  інших  національностей  роблять  свій 
внесок  у  формування  суспільної  свідомості  та 
світогляду читачів.
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RÉSUMÉ

On analyse dans l’article le niveau de l’art de la traduction de l’écrivain Mircea Lutic, sa manière  
créative de reproduire la concept original de l’oeuvre dans la traduction de l’ukrainien et du russe. 

Les mots-clés: la traduction littéraire, la reproduction de l’original, les équivalents, la façon créative de  
la comparaison, la couleur du style, les corrélations. 
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ASPECTE ALE CONCRETIZĂRII FORMEI RAPORTULUI DE COORDONARE 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Встановлення  загальновизнаної  системи 
ознак  синтаксичного  зв’язку  сурядного  типу 
(особливо  словесних  ознак)  у  румунській  мові  
проблематичне.  Основною  причиною  цих 
труднощів  є  те,  що  більшість  цих  ознак 
властиві  тільки  усному  мовленню,  де  частіше 
зустрічається  саме  сурядний  тип 
синтаксичного  зв’язку.  Інша причина – 
наявність великої  кількості  мовних  структур,  
для яких тип синтаксичного зв’язку (підрядний 
чи  сурядний)  важко  встановити.  Це  
пояснюється  взаємною  невідповідністю  змісту 
та форми згаданих структур.

Ключові  слова:  синтаксичні  зв’язки,  
сурядність,  граматична  ознака,  ознака 
експліцитного типу, ознака імпліцитного типу.

Opoziţia  marcat/“nemarcat” (la  care,  în  mod 
obligatoriu, se adaugă marca Ø) s-a dezvoltat iniţial 
în fonologie, dar ulterior s-a extins şi la alte domenii, 
în  lexic,  morfologie,  sintaxă,  stilistică.  La  nivelul 
gramaticii,  termenul  marcă  denumeşte  orice 
particularitate din planul expresiei care este asociată 
în  mod  constant  cu  o  anumită  semnificaţie 
gramaticală şi care serveşte la recunoaşterea acesteia 
[1:  284-285].  Definirea  conceptului  de  raport  
sintactic nu este posibilă fără raportarea la conceptul 
de  marcă.  Fiind  elementul  de  structurare  a  unui 
enunţ, raportul sintactic este “purtător de informaţie, 
întrucât aceleaşi cuvinte, încadrate de relaţii diferite, 
conduc  la  comunicări  diferite”  [2:  36]  Raportul 
sintactic  este  relaţia  lingvistică  prin  intermediul 
căreia se activizează informaţia semantică (pasivă) a 
fiecărei  unităţi  lexicale  utilizate  în  comunicare. 
Aşadar,  raportul  sintactic  înseamnă  informaţie 
semantică  activizată  de  o  informaţie  gramaticală. 
Conţinutul raporturilor sintactice vizează importanţa 
unităţilor sintactice/planurile în care se află unităţile 
sintactice.  Forma  raporturilor  sintactice  reprezintă 
“mărcile prin  care  se  deosebesc  între  ele 
conţinuturile raportuale” [3: 1134]. 

Forma se materializează într-o serie de elemente 
de  natură  fonetică  (pauza,  intonaţia,  accentul  în 
context  obligatoriu),  de  natură  morfologică 
(flexiunea)  şi  de  natură  sintactică  (acordul, 
joncţiunea, juxtapunerea, topica). O altă clasificare a 
mărcilor  raporturilor  sintactice  [4:  250]  identifică 
două  tipuri  de  “mijloace  de  actualizare”  a  unui 
raport  sintactic:  explicite (prepoziţii,  locuţiuni 
prepoziţionale,  conjuncţii,  locuţiuni  conjuncţionale, 
pronume  şi  adverbe  relative  etc.)  şi  implicite 
(juxtapunerea, elipsa). 

Frecvent  în  limba  română  un  raport  sintactic 
este  marcat  în  mod  redundant,  adică  se  identifică 
prezenţa  a  cel  puţin  două  mărci  ale  informaţiei 
gramaticale respective. Astfel, pauza şi intonaţia se 
asociază cu juxtapunerea, iar flexiunea se asociază 
cu  acordul.  În  puţine  cazuri  forma  reprezintă  un 
criteriu sigur de identificare a unui raport sintactic, 
existând situaţii în care aceeaşi marcă apare la mai 
multe  tipuri  de raporturi  sintactice.  Identificarea şi 
definirea unui raport trebuie să aibă în vedere atât 
conţinutul, cât şi forma acestuia. 

La nivelul formei raportul de coordonare poate 
fi marcat prin: 

1.  pauză,  intonaţie asociate  în  cadrul 
juxtapunerii (când se coordonează mai mult de două 
unităţi sintactice, de obicei primele se juxtapun, iar 
ultimele se joncţionează);

2. flexiune (când se coordonează mai multe părţi 
de  propoziţie  de  acelaşi  fel  care  apar  la  aceleaşi 
forme flexionare);

3.  joncţiune (când se realizează prin conjuncţii 
coordonatoare); 

Numeroase  controverse  sunt  generate  de 
existenţa  unui  număr  foarte  mare  de jonctive  care 
apar şi la alte raporturi sintactice sau care pot avea şi 
alte  valori  morfologice:  şi  cu –  îmbinare  liberă 
(conjuncţie  +  prepoziţie)/locuţiune  conjuncţională; 
cu – prepoziţie/conjuncţie; împreună cu – locuţiune 
prepoziţională/locuţiune  conjuncţională;  şi – 
conjuncţie/adverb). 

Numai paşa-mi rămânea,
Cu barba de chiciură
Şi  cu chica  de  omăt  [Balade:  13] (îmbinare 

liberă: conjuncţie + prepoziţie)
Moşul  şi  cu strungarii  ţineau pă Bălul,  care,  

zărindu-şi  duşmanul  înainte,  îşi  încorda  gâtul 
[Agârbiceanu,  Fefeleaga: 27] (îmbinare  stabilă, 
marcă  a  coordonării  copulative  cu  valoare 
asociativă). 

Se  consideră  că  acordul  reprezintă  cel  mai 
important  criteriu  de  realizare  a  distincţiei  între 
diferitele funcţii ale elementelor de relaţie. În textele 
populare acordul nu mai reprezintă un criteriu foarte 
sigur, fiind frecvente structuri de tipul: 

Atunci moş Adam
Şi cu moaşa Iova,
Unde-l auzea,
Rău că le părea,
Soarelui zicea … [Balade: 6]
Şi cu are rol de jonctiv coordonator (cu valoare 

asociativă), deşi acordul nu se mai  realizează. Este 
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evident  însă  că  cele  două  nume  proprii  denumesc 
persoane  care  se  asociază  în  efectuarea  acţiunii 
denumite  de  verbele-predicat  (moş  Adam,  moaşa 
Iova). Valoarea morfologică de jonctiv coordonator 
este  demonstrată  de  prezenţa  în  context  a  formei 
pronominale  le care aduce o informaţie gramaticală 
suplimentară (numărul plural).

Flexiunea (în  sensul  identităţii  de  formă  a 
unităţilor  care  contractează  raportul)  nu  reprezintă 

întotdeauna  o  marcă  a  coordonării.  În  continuare 
vom analiza câteva exemple elocvente în acest sens.

A fost mai întîi regăsit, către sfîrşitul deceniului  
VII, un Blaga  al celor mulţi,  folcloric şi întru totul  
autohton... [Şt. Afloroaie: 361]

Ce  trei  termeni  se  subordonează  aceluiaşi 
regent,  deşi  sunt   caracterizaţi  de  flexiuni  diferite, 
aşa cum se vede şi din reprezentarea grafică de mai 
jos. 

    ,       şi

atribut genitival atribut adjectival atribut adjectival

O astfel de structură permite identificarea a ceea 
ce vom numi coordonare discontinuă marcată între 
o  unitate  sintactică  şi  un  nucleu  coordonativ. 
Caracterul  discontinuu  este  generat  de  absenţa 
flexiunii  ca marcă,  în timp ce caracterul marcat se 
concretizează în pauza redată în scris prin [,].

Excepţia  de  la  marcarea  prin  flexiune  se 
concretizează  şi  în  şirul  coordonativ  discontinuu 
identificabil în exemplul următor.

Este locul unei interpretări  de primă  instanţă,  
insuficient  reflectată şi  fără nici o  distanţă faţă de 
mediul limbajului său [Şt. Afloroaie: 361].

        ,      şi

         atribut substantival     atribut adjectival      atribut substantival
prepoziţional          prepoziţional

Între  cele  două  exemple  de  mai  sus  există  o 
deosebire:  în  primul  exemplu  termenii  T2 şi  T3 

formează  un  “nucleu  coordinativ”  în  interiorul 
căruia  raportul  de  coordonare  este  marcat  şi  prin 
flexiune.  În al doilea exemplu T1,  T2 şi  T3 se află 
într-un  raport  de  coordonare  discontinuă  marcată 
fără  a  se  “organiza”  în  “nuclee  coordinative” 

separate.  Organizarea  în  “nuclee  coordinative”  se 
observă şi în următorul exemplu, dar cu o schimbare 
de “topică” între ele. 

Ea  rămâne  fără  deschidere şi  insuficient  
reflectată, supusă cu totul unui limbaj de felul celui  
narativ.

şi         ,

Ideea  unanim general  acceptată  este  aceea  că 
forma raportuală a coordonării copulative “are două 
realizări,  principial  intercomutabile”:  una 
suprasegmentală  (pauza  asociată  cu  intonaţia  în 
cadrul  juxtapunerii)  şi  alta  segmentală 
(conjuncţiile/locuţiunile  conjuncţionale).  Opiniile 
din literatura de specialitate nu mai sunt  însă unitare 

atunci când se referă la inventarul elementelor ce se 
constituie  în  mărci  ale  coordonării  (în  special  la 
nivelul  jonctivelor).  Oferim  în  continuare  câteva 
dintre aceste opinii. 

În  Gramatica,  1966 se  identifică  un  tip  de 
coordonare  copulativă  între  părţi  de  propoziţie 
negative care are ca marcă un “adverb cu valoare de 
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conjuncţie” –  necum. Exemplul oferit este  D-sa nu 
poate  înghiţi  scrierile  mediocre,  necum pe  cele 
proaste şi insipide. 

Dacă  acceptăm  că  structura  în  cauză  este 
formată  prin  coordonare  copulativă,  ar  trebui  să 
identificăm unităţi  sintactice care se asociază (vezi 
definiţia coordonării copulative). Termenii în cauză 
denumesc  însă  grade  diferite  de  intensitate  a  unei 
caracteristici,  iar  asocierea  lor  conduce  la  o 
exprimare  pleonastică:  D-sa  nu  poate  înghiţi  
scrierile mediocre  şi pe cele proaste şi insipide. Ca 
urmare,  este  mai  convenabil  să  considerăm  că 
raportul  stabilit  este  de  coordonare  disjunctivă, 
marcată  prin  juxtapunere,  adverbul  necum având 
rolul de a exprima, emfatic, negaţia. 

Un  alt  argument  care  ne  determină  să 
considerăm structura dată ca fiind construită pe baza 
raportului  de  coordonare  adversativă  este  ideea de 
opoziţie care nu presupune excluderea. 

În  Gramatica, 1966 [5:  214] sunt încadrate în 
seria  jonctivelor  coordonatoare  copulative  şi 
adverbele minus şi plus “cu valoare conjuncţională”. 
Din  exemplele  oferite  în  lucrarea  citată,  am  ales 
două pe care le vom analiza în continuare: 

D.Anghelache îşi  plăteşte  consumaţia  plus  un  
pahar, care trebuie să vie [Caragiale, O. II: 61].

Găseşti  aici toată colecţia “Vieţii  Rumîneşti”,  
minus două numere, ce nu se mai găsesc [Caragiale, 
O., VII: 152].

Adverbul  plus ar  fi  marca  unui  raport  de 
coordonare copulativă între două părţi de propoziţie 
negative,  în  timp ce  minus  s-ar  constitui  în marca 
raportului  de  coordonare  copulativă  între  părţi  de 
propoziţie negative. Un prim inconvenient al acestei 
opinii  este  terminologia  –  “părţi  de  propoziţie 
afirmative”  şi  “părţi  de  propoziţie  negative”. 
Considerăm  inconvenabilă  afirmaţia  că  adverbul 
minus se  constituie  în  marcă  a  categoriei  logice  a 
negaţiei,  deoarece  nu  se  poate  pune  semnul 
echivalenţei  între  negaţie  şi  absenţă  /  reducere  / 
excludere; de asemenea, nici în primul exemplu nu 
avem  nici  un  indiciu  care  să  ne  determine  să 
identificăm opoziţia afirmativ/negativ,  nici la nivel 
formal,  nici  la  nivel  semantic  (afirmaţie/ 
prezenţă/adunare/cumul). Un al doilea inconvenient 
este acela că doar în primul caz adverbul plus poate 
fi înlocuit cu un jonctiv coordonator copulativ şi: D. 
Anghelache  îşi  plăteşte  consumaţia  şi  un  pahar,  
care trebuie să vie. În al doilea exemplu înlocuirea 
nu este posibilă atât din punctul de vedere al formei 
(prezenţa virgulei nu permite şi prezenţa conjuncţiei 
copulative  şi),  cât  şi  din  punctul  de  vedere  al 
conţinutului,  rezultatul  nefiind conform cu intenţia 
comunicativă  a  vorbitorului:  Găseşti  aici  toată 
colecţia “Vieţii Rumîneşti”,  şi  două numere, ce nu 
se mai găsesc. 

O posibilă soluţie este cea a luării  în calcul a 
adverbelor  substitute  [6:  723].  În  aceste  condiţii 
putem să considerăm că cele două adverbe – plus şi 
minus – substituie o propoziţie (neexprimată de către 
vorbitor  din  motive  subiective:  evitarea  repetiţiei, 
“economia” comunicării, dar şi dorinţa de a accentua 
un anumit segment al mesajului). Reconstituind cele 
două  enunţuri,  am  putea  obţine  următoarele 
structuri: 

D.Anghelache  îşi  plăteşte  consumaţia, dar 
plăteşte şi un pahar, care trebuie să vie. 

Găseşti aici toată colecţia “Vieţii Rumâneşti”,  
dar nu găseşti două numere, ce nu se mai găsesc. 

O  altă  variantă  este  cea  a  identificării  unui 
raport  de  subordonare  şi  a  unei  funcţii  de 
circumstanţial cumulativ (pentru primul exemplu) şi 
a unei funcţii de circumstanţial de excepţie (pentru 
al doilea exemplu). 

D. Anghelache îşi plăteşte consumaţia şi,  plus  
de asta /pe lângă asta / în afară de asta, un pahar,  
care trebuie să vie. 

Găseşti  aici  toată colecţia “Vieţii  Rumîneşti”,  
mai puţin / în afară de / cu excepţia a / exceptând 
două numere, ce nu se mai găsesc. 

Se  observă  totuşi  o  diferenţă  între  cele  două 
enunţuri  obţinute:  în  primul,  circumstanţialul 
cumulativ înlocuieşte pronumele  plus, în timp ce în 
al  doilea  enunţ  circumstanţialul  de  excepţie 
păstrează în structura sa o parte din mesajul iniţial 
(mai puţin / în afară de / cu excepţia a / exceptând  
două numere). 

Concluzionând,  putem afirma că  în  exemplele 
oferite de  Gramatica, 1966 adverbele  plus şi  minus 
nu  sunt  utilizate  cu  valoare  conjuncţională,  ci 
adverbe substitute ale unor verbe. 

În  Gramatica,  1966 se  afirmă  că  raportul  de 
coordonare  copulativă  este  marcat  şi  de  locuţiuni 
conjuncţionale, printre care nu numai ... ci (şi),  şi...  
dar şi. Referitor la aceste elemente de relaţie, vom 
face următoarele precizări: 

1)  prezenţa  elementelor  de  relaţie  specifice 
coordonării adversative (ci,  dar) ne indică faptul că 
acest  tip  de  coordonare  se  apropie  foarte  mult  de 
subtipul  adversativ  prin  ideea  de  opoziţie  ce  nu 
presupune  excluderea  unuia  dintre  termeni;  în 
acelaşi  timp,  prezenţa  lui  şi ne  determină  să 
încadrăm structurile respective în cadrul coordonării 
copulative;

2) nu se poate pune semnul egalităţii între cele 
două tipuri de jonctive:  nu numai ... ci (şi) conduce 
la ideea de asociere, în timp ce şi... dar şi – la ideea 
de cumul; 

Concluzionând,  putem  afirma  că  în  cadrul 
coordonării copulative este necesară distingerea unor 
subtipuri.  Structurile  cu  nu  numai  ...  ci  (şi)  se 
încadrează  în  varianta  “clasică”  (=  asocierea),  în 
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timp  ce  structurile  cu  şi...  dar  şi –  la  varianta 
cumulativă. 

În  literatura  de  specialitate,  cuvântul  nici este 
încadrat fie în categoria adverbelor, fie în categoria 
conjuncţiilor  coordonatoare  (ba  chiar  uneori,  în 
aceeaşi lucrare, este prezentat şi ca adverb, dar şi ca 
jonctiv  coordonator).  Ne  vom  opri  în  continuare 
asupra unui exemplu oferit de Gramatica, 1966: 

Câteva tablouri ... pe care niciodată şi cu nici  
un preţ n-a vrut  să le vândă.  (Alexandru Vlahuţă, 
Pictorul N. I. Grigorescu,  Craiova, 1963: 63, apud 
Gramatica, 1966: 212)

Considerând  că  în  cazul  dat  raportul  de 
coordonare  copulativă  se  realizează  între  un 
circumstanţial de timp şi unul de mod, ajungem la 
concluzia că la nivelul formei, doar conjuncţia şi se 
constituie în marcă a coordonării, al doilea element 
al raportului fiind locuţiunea adverbială  cu nici un 
preţ (= nicicum, nicidecum). Faptul că adverbul nici 
face corp comun cu termenul pe care îl “neagă” este 
demonstrat şi de adverbele sau pronumele compuse 
în  structura  cărora  intră:  nicidecum,  nicicum,  
nicicând, niciodată, nicicât, nicidecât, nici unul, nici  
una,  nici  de  unele  etc.  Aşadar,  nici nu  poate  fi 
separat  de  termenul  pe  care  îl  însoţeşte,  de  aceea 
într-un  exemplu  ca  cel  de  mai  sus  (Câteva 
tablouri ... pe care niciodată şi cu nici un preţ n-a 
vrut să le vândă.) coordonarea este marcată doar de 
conjuncţia copulativă şi. În gramaticile limbii latine 
[7:  180]  neque şi  nec sunt  considerate  conjuncţii 
copulative.  Exemplele  oferite  motivează  însă 
evoluţia acestor forme în limba română: 

Caput dolet, neque audio, nec oculis prospicio  
satis. [Plt, Amph., 1059, apud Pârlog, 2001: 180] (= 
Mă doare  capul,  nici  nu  aud,  nici  nu  văd  atât  de 
bine).

Horae  cedunt  et  dies  et  menses  et  anni  nec  
praeteritum tempus unquam revertitur [Cicero,  De 
sen., 19, apud Pârlog, 2001: 180] (= Trec ceasurile, 
şi zilele, şi lunile, şi anii, şi timpul trecut nu se mai 
întoarce niciodată). 

Este evident că în aceste enunţuri  neque (nec) 
apar  exlusiv  pe  lângă  verbe:  neque audio,  nec 
prospicio,  nec revertitur, constituindu-se în marcă a 
caracterului negativ al acelor verbe. În limba română 
aceste  adverbe pot  “nega” şi  alte  părţi  de vorbire, 
dublând adverbul de negaţie nu: substantive (Nu are 
nici cărţi, nici caiete.), adjective (Nu este nici harnic  
şi nici isteţ.), pronume (Nu l-a văzut nici pe acesta şi  
nici  pe  acela.),  numerale  (Nu  l-a  văzut  nici  pe  
primul şi  nici pe al doilea.), adverbe (Nu a vorbit  
nici  mult  şi  nici  urât.),  interjecţii  (Nu merge  nici  
tipa-tipa, nici teleap-teleap).

Ca  adverb  de  negaţie,  nici  apare  destul  de 
frecvent în texte vechi: 

Elŭ  răspunse,  zise:  “Părinte,  iată  câţi  ani  

lucrai  ţie  şi  nemică  zisa  ta  călcai,  şi  mie  nece 
dinioară-mi dedeşi  un edŭ,  de  cu soţii  mei  să mă 
veselesc” [Coresi, Carte cu învăţătură, 6-8/22].

Ce  nece urul  cuvântul  nu  facu,  nece amu 
sufletul  mieu  mai  cinstitu  mie  cumu  se  sfârşescu 
currerea mea cu bucurie [Codicele Voroneţean, 10v/
4-8].

Valoarea adverbială a lui nici este evidentă şi în 
următorul  exemplu,  în  care  dublează  (în  mod 
emfatic)  negaţia  exprimată  de  forma  negativă  a 
auxiliarului: 

Unirea celor trei ţări româneşti  este realizată  
de  principele  transilvan  doar  în  expresia  sa  pur  
juridică, nefiind recunoscută nici de Poartă, nici de 
polonezi şi nici de români [Gh. Platon, 1998:153].

În structuri de tipul Nici nu vine, nici nu stă nu 
putem identifica un raport  alternativ nici  în cadrul 
coordonării  copulative,  nici  în  cadrul  coordonării 
disjunctive.  La  nivel  logic,  termenii  nu  pot  exista 
nici în simultaneitate, nici în alternanţă, pentru că ei 
nu ... există deloc. Prezenţa adverbului de negaţie nu 
(deci nu un adverb seminoţional nehotărât – “adverb 
pronominal”  sau  “adverb  substitut  de 
“ume”/“adverbe”)  modifică  datele  problemei  prin 
intervenţia  opoziţiei  afirmativ/negativ.  În  aceste 
condiţii  este  mai  convenabil  să  considerăm  că 
structura  este  construită  pe  baza  raportului  de 
coordonare copulativă (în accepţia tradiţională, care 
presupune  asocierea  termenilor  care  contractează 
raportul).  Deşi  este construită tot  cu un adverb de 
negaţie (ba), o structură de tipul  Ba nu vine, ba nu 
stă va  fi  încadrată  la  raportul  de  coordonare 
disjunctivă  alternativă,  deoarece  cele  două 
“conţinuturi” sunt posibile în alternanţă. Diferenţele 
dintre  cele  două  structuri  sunt   demonstrate  şi  de 
proba înlocuirii cu jonctive disjunctive. 

Enunţul  Nici nu vine, nici nu stă – nu permite 
înlocuirea  cu  sau;  în  limba  română  este  reperabil 
enunţul  Sau  nu  vine  sau  nu  stă,  însă,  în  aceste 
condiţii,  intenţia  comunicativă  a  vorbitorului  este 
alta.  Această  intenţie  este  redată  cu  ajutorul 
adverbului de negaţie  ba în enunţul  Ba nu vine, ba 
nu stă (care permite, aşadar, înlocuirea cu jonctivul 
coordonator disjunctiv). 

Tot  în  Gramatica,  1966 se  precizează  că  iar 
poate  avea  nu  numai  valoare  adversativă,  ci  şi 
valoare  copulativă.  Situaţia  este  exemplificată  cu 
Mare de inimă, iar de gură şi  mai mare.  Pentru a 
vedea exact tipul de coordonare din acest exemplu, 
se  cuvine  o  corectă  identificare  a  unităţilor  care 
contractează  raportul;  plasarea  în  vecinătate  a 
substantivelor (... de inimă, iar de gură ...) nu este o 
dovadă  a  coordonării  lor,  în  realitate  coordonate 
fiind două locuţiuni  adjectivale:  mare de inimă (= 
darnic)  şi  (mai)  mare  de  gură (=  vorbăreţ).  Se 
observă însă că adjectivele din structura celor două 
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locuţiuni exprimă grade diferite ale aceleiaşi însuşiri 
(mare –  mai mare),  ceea  ce  ne  determină  să 
identificăm o opoziţie între ele şi, implicit, un raport 
de coordonare adversativă (chiar dacă opoziţia este 
minimă). 

În unele lucrări, în sistemul de mărci joncţionale 
coordonatoare  sunt   încadrate  şi  aici...,aici,  aci…, 
aci; acum…, acum; ba…, ba; când…, când; mai…, 
mai (popular şi cât..., cât; mai...mai; unde...unde). În 
opinia unor specialişti ele apar în cadrul coordonării 
disjunctive  [5:  136],  în  cadrul  coordonării 
copulative,  în timp ce alte lucrări  propun chiar  un 
nou tip de coordonare – coordonarea alternativă. 

Referitor la această problemă, avem următoarele 
obiecţii: 

1.  conţinutul  raportului  de  coordonare 
disjunctivă  presupune  plasarea  în  opoziţie  a 
elementelor  ce  contractează  raportul  şi,  în  acelaşi 
timp, excluderea unuia/unora dintre acestea; într-un 
exemplu de tipul Fetiţa îşi ridica genele, lunecându-
şi căutătura ei de-o dulce şi nevinovată sfială, când 
pe  chipul  liniştit  al  stareţii,  când pe  şiragul  de  
mătănii,  ...când pe rasa largă de mohair,  unităţile 
coordonate  disjunctiv  nu  pot  coexista  în 
simultaneitate,  dar  pot  coexista  în  alternanţă 
(acţiunea respectivă este reluată, în mod succesiv, în 
trei  circumstanţe  diferite  ce  alternează  în  acelaşi 
context lingvistic);

2. nu sunt suficiente elemente pentru a identifica 
un nou tip de raport de coordonare (cel alternativ), 
întrucât,  la  nivelul  conţinutului,  ceea  ce  unii 
specialişti  identifică a fi  coordonare alternativă,  se 
suprapune peste conţinutul raportului de coordonare 
disjunctivă; 

3. unităţile care contractează acest tip de raport 
de  coordonare  nu  se  asociază,  deci  nu  pot  fi 
încadrate la coordonarea copulativă. 

Luând  în  consideraţie  aceste  obiecţii, 
considerăm mai convenabil ca în cadrul coordonării 
disjunctive să identificăm următoarele subtipuri: 

1. disjuncţie maximă:  Vii sau pleci (marca – 
jonctivul sau); 

2. disjuncţie  medie (alternativă):  Când  vii,  
când pleci  (marca – pauza asociată cu intonaţia în 
cadrul juxtapunerii);

3. disjuncţie minimă: a) a variantelor (Există 
fraze cu patru sau cu cinci propoziţi.) b) sinonimică 
(Asemenea înjghebări sau improvizări.).

Dacă disjuncţia maximă sau cea minimă nu pun 
probleme  în  identificarea  mărcilor,  în  cazul 
disjuncţiei  alternative  apar  o  serie  de  probleme 
generate,  în  principal,  de  prezenţa  adverbelor 
înaintea  termenilor  ce  contractează  raportul.  Este 
evident,  însă, că aceste adverbe –  aici (aci),  acum 
(acu),  când,  unde – nu mai au valoarea lor de bază 
(de a arăta o circumstanţă).  Putem face o paralelă 

între  acest  tip  de  enunţuri  (cu  “adverbe 
pronominale”  /  “adverbe  substitute  de  “nume”  / 
adverbe”) şi structuri cu pronume relative de tipul: 
Care  vine,  care  pleacă.  În  acest  exemplu  este 
evident că pronumele relativ  care are mai  degrabă 
valoare nehotărâtă (Unii vin alţii pleacă). Din acest 
motiv,  considerăm  că  în  enunţurile  încadrabile  la 
coordonarea disjunctivă alternativă  aici (aci), acum 
(acu), când, unde sunt de fapt adverbe seminoţionale 
(ele nu sunt total desemantizate), nehotărâte (fie că 
le considerăm “adverbe pronominale” sau “adverbe 
substitute de “nume”/adverbe”). 

Pe când soacra horăia,  dormind dusă,  blajina 
noră  migăia prin casă;  acuşi la strujit pene,  acuşi 
îmbăla tortul, acuşi pisa mălaiul şi-l vîntura de buc 
[I.Creangă, Amintiri: 12].

Faptul că aceste adverbe au valoare nehotărâtă 
este demonstrat şi de utilizarea cu valoare temporală 
a  unor  adverbe  care,  în  principiu,  arată  o 
circumstanţă  locativă:  Domnul  se  plimbă  de  colo 
pînă  colo  pe  peron,  trăgând  cu  ochiul  aci către  
partea de unde vin pasagerii,  aci către geamul în 
care stă în picioare omul cu sacul...  [I.L.Caragiale, 
apud Irimia, 1998: 500]

Asociate  cu  pauza  şi  intonaţia  şi  repetate  pe 
lângă  termenii  coordonaţi,  aceste  adverbe  se 
constituie în mărci ale coordonării disjunctive de tip 
alternativ  (care  se  poate  identifica  atât  la  nivelul 
propoziţiei, cât şi la nivelul frazei). 

Se deteră spre odihnă; dar pândea  când unul  
când altul [Tinereţe fără bătrâneţe: 12].

Una dintre problemele controversate (şi căreia i 
s-au oferit  diverse soluţii) este cea a “coordonării” 
între o propoziţie principală regentă şi subordonata 
sa. Astfel de structuri – formate dintr-o subordonată 
concesivă antepusă şi regenta acesteia, o propoziţie 
principală  care  începe  cu  şi,  dar,  însă.  Al.Graur 
oferă următoarele exemple: 

Cu toate că el se nevoieşte ... ca să îl iubesc,  
însă eu din zi în zi îl urăsc mai mult [Gorjan, H., II: 
123]

Deşi eşti  diavol,  dar ţi-e  tigva  goală [Pann, 
P.V., I: 54].

Căruţa  lui,  deşi era  ferecată  cu  teie,  cu 
curmeie, însă era o căruţă bună [Creangă, P.: 106].

Nu este convenabil să admitem că în astfel de 
structuri cele două propoziţii (de importanţă diferită) 
se află, simultan, în raport de coordonare adversativă 
şi  de  subordonare  concesivă.  Conjuncţiile 
adversative de la începutul regentei sunt utilizate cu 
valoare  emfatică,  ele accentuând ideea de opoziţie 
identificabilă la nivel semantic între cele două unităţi 
sintactice  contractante  ale  raportului,  motiv  pentru 
care  vom  încadra  formele  respective  în  categoria 
“pseudoadverbelor emfatice” [5: 126].

Deşi pot fi înlocuite cu  totuşi, cuvintele  dar şi 
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însă din exemplele de mai sus nu pot fi considerate 
adverbe noţionale (ca în cazul lui iar care s-a impus 
în limbă şi cu această valoare morfologică). Rolul lor 
este acela de a crea un “continum discursiv” [8: 136], 
fiind preponderente în varianta orală a limbii sau în 
texte  scrise  al  căror  caracter  oral  este  evident.  Cu 
această valoare este utilizat în textele vechi şi iar: 

... în loc de a ne asculta slujbele şi a ne ruga lui  
D<u>mn<e>zeu,  să  ne  iarte  păcatele,  iar noi  
vorbim şi  rîdem şi  facem cu  ochiul....[A.Ivireanul, 
La Duminica Vameşului, 1962: 91-97, apud Dragoş, 
1995: 162, 9-11].
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RÉSUMÉ

Le système des marques des rapports de coordination (spécialement celui des jonctifs) est un problème  
controversé  de  la  linguistique  roumaine.  Le  grand  nombre  des  jonctifs  identifiés  dans  les  diverses  
grammaires le long du temps indique le fait que ce problème reste à résoudre. La cause principale de cette  
situation  est  que  plusieurs  de  ces  jonctifs  fonctionnent  seulement  dans  les  structures  orales  par  une  
prépondérance du rapport de la coordination. La présence de certaines constructions situées à la limite  
entre la coordination et la subordination, caractérisées par l'absence de la concordance entre les rapports  
sémantiques et leur expression grammaticales peuvent y présenter aussi un certain intérêt.

Mots-clés: rapport  syntaxique,  coordination,  marque  grammaticale,  marques  explicites,  marques  
implicites, contenu rapportuel. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧНЕ ПОЛЕ ЛЕКСИКИ СУБСТРАТУ 
В РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЛОВНИКАХ РОМАНСЬКИХ МОВ

Пропонується  новий  метод  дослідження 
лексичного субстрату романських мов, зокрема  
генетичного функціонального поля як категорії  
функціональної  етимології.  За  допомогою 
кількісних даних і функціональних характеристик 
розрізняють  ядро,  центр  і  периферію  поля  і  
встановлюють причини відмінностей цих полів у 
досліджуваних романських мовах.  

Ключові  слова: репрезентативна  лексика,  
субстрат,  романські  мови,  функціонально-
генетичне поле (ФГП), функціональна етимологія, 
ядро ФГП, центр ФГП, периферія ФГП.

Етимологічні  дослідження  мають  давню 
історію в мовознавстві. Вони базувалися переважно 
на  класичних  методах  аналізу  лінгвістичного 
матеріалу,  тому  в  останнє  півстоліття  стали 
менш популярними і відступили перед новими, 
інколи модними, напрямами сучасної лінгвістики 
[1].  Між  тим,  ніяк  не  втратили  своєї 
актуальності,  особливо  якщо  в  них,  поряд  із 
класичними,  використовуються  сучасні  методи 
дослідження мовного матеріалу.

Мета  даної  роботи  передбачає  порівняльне 
дослідження  певної  частини  лексики  субстрату 
(яка  входить  до  так  званого  репрезентативного 
словникового складу)  романських мов. Субстрат 
як  лінгвістичне  поняття  визначається  як 
“залишкові  слова  мови  місцевого  населення  в 
мові  прийшлого населення,  яка витіснила мову-
попередницю”  [2:  613]  або  як   сукупність  рис 
мовної системи, які пояснюються не внутрішніми 
законами  розвитку  даної  мови,  а  впливом  мов, 
поширених  раніше  на  даній  лінгвогеографічній 
території [3: 497]. 

За  думкою  відомого  українського  лінгвіста 
О.Б.Ткаченка,  “проблема  субстрату  та  його 
значення  у  виникненні  та  формуванні  групи 
споріднених мов з однієї прамови, у виробленні 
їх специфіки могла би бути висвітлена на основі 
романських.  Цим  пояснюється  інтерес  до 
розв’язання цієї проблеми в романістиці не тільки з 
боку  самих  романістів,  але  й  представників 
інших галузей мовознавства” [4: 39].

Поняття  репрезентативної  лексики  мови 
розроблено  румунськими  мовознавцями  на 
матеріалі  дослідження  словникового  складу 
романських  мов  [4:  11-17].  Терміном 
“репрезентативна лексика” була названа найбільш 
значуща частина словникового складу мови, яка, 
для включення слова в реєстр репрезентативної 
лексики,  базується  на  трьох  його 

функціональних параметрах: частоті вживаності 
слова  в  тексті  (франц.  usage “вживання, 
користування”,  далі  скорочено  –  U),  його 
семантичному  багатстві  або  семантичній  вазі 
(франц.  sémantique “значення,  семантичний 
склад”,  далі  скорочено  –  S)  та  його 
дериваційному (словотворчому) потенціалі (франц. 
dérivation “словотворення”, далі скорочено – D). 

Отже, для репрезентативного словника будь-
якої мови вибору підлягають ті лексичні одиниці 
з  усього  словникового  складу  мови,  які  мають 
найбільшу  частоту  вживання,  більш  багату 
семантичну структуру та найбільше похідних від 
них власних нових слів.  Звичайно,  що залежно 
від  величини  та  мети  складання  подібного 
словника визначаються певні квантитативні рівні 
вибору,  які  складають  поріг  зарахування  або 
незарахування  даної  лексичної  одиниці  до 
реєстру репрезентативного словника [4: 13].

Ведучи  мову  про  поєднання  класичних  і 
сучасних методів комплексного аналізу лексики 
субстрату  й  етимологічної  структури  мови, 
перспективними і мало дослідженими здаються і 
напрями,  які  пов’язані  з  функціональними 
аспектами мови. Термінологічне словосполучення 
в  назві  цієї  статті  –  “функціонально-генетичне 
поле”  (далі  ФГП)  –   новий,  і  вперше 
запропонований,  термін  у  сучасній  лінгвістиці, 
ключовий в цій роботі, тому необхідним здається 
попереднє  пояснення  і  уточнення  кожного 
компонента цієї термінологічної синтагми.

Відносно першого терміна – функціональний – 
належить сказати, що мовознавство кінця ХХ – 
початку  ХХІ  ст.  характеризується  наявністю 
таких парадигмальних рис, як антропоцентризм, 
експланаторність,  функціоналізм  (як  похідний 
термін  від  “функціональний”),  наближення  до 
комплексу когнітивних наук та інші [5; 6; 7]. 

Серед  названих  рис  функціоналізм 
визначається  як  один  із  найбільш  поширених 
напрямків  сучасного  мовознавства.  Як  вважає 
В.Г.Гак, “звертання до функціонального підходу 
для  вивчення  мови  в  наш  час  не  випадкове,  а 
навпаки, закономірний етап у розвитку мовознавчої 
науки”  [8].  Ця  закономірність  пояснюється 
самою  природою  мови  та  її  одиниць,  оскільки 
“будова  мовних  об’єктів  є  такою,  що  їх 
неможливо  правильно виділити, проаналізувати 
і  в  кінцевому  рахунку  описати  поза  її 
функціональною  природою”  [9:  98].  Більшість 
сучасних  мовознавців  визнають  функціоналізм 
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одним  із  магістральних  напрямків  сучасної 
лінгвістики,  здатним  інтегрувати  всі  позитивні 
аспекти,  які  є  в  низці  існуючих  теоретичних 
підходів  [10].  Тому  в  сучасній  лінгвістиці  все 
більше  і  більше  з’являються  загальні  роботи  з 
функціональної  граматики,  лексикології  тощо 
[11;  12;  13;  14;  15].  Цим  фактом  пояснюється 
створення в 1976 році Міжнародного товариства 
з функціональної лінгвістики [16; 17]. 

Зважаючи на глобальність функціонального 
підходу  в  дослідженні  мовних  одиниць  у 
сучасному  мовознавстві,  здається,  що  назріла 
необхідність  утворення  функціонально-
комунікативної теорії генетичної структури мови, 
яка б стала основою функціональної етимології, 
як нового підрозділу функціональної лексикології. 

Звертання в дослідженні до  функціональної 
етимології мовних одиниць визначається двома 
причинами:  а)  протягом  історії  етимологічних 
досліджень  в  ХІХ-ХХ ст.,  зокрема  на  матеріалі 
романських  мов,  основна  увага  приділялася 
етимологічному  описанню  мовних  одиниць  у 
лексичній системі мови в цілому, а не на основі 
певного матеріалу функціонування даної системи 
в  тексті  (письмовому  або  усному);  б)  одним  із 
завдань  сучасного  прикладного  мовознавства  є 
здобуття  знань  про  будову  та  функціонування 
мови  в  різних  сферах  діяльності  людини  і  це 
завдання  стосується  і  дослідження  динаміки 
генетичної структури мови. 

Текст  є  основною  формою  збереження 
інформації.  Будучи  результатом  мовленнєвого 
акту, він включає в собі певний інвентар мовних 
елементів,  які  відбираються  та  комбінуються  в 
ньому  відповідно  до  інформаційних  потреб  і 
граматики мови і регулюються його нормою. Між 
текстом  і  системою  мови  існує  діалектична 
взаємодія,  тому  текст  одночасно  реалізує  і 
формує систему мови [18]. 

Отже,  правомірним  і  перспективним  є 
опосередкований шлях вивчення мовних одиниць 
через текст, чи-то у вигляді частотного словника 
мови  окремого  письменника  (як  наприклад, 
частотний словник мови творчості М.Ємінеску в 
румунській  мові  [19]),  чи  у  вигляді  частотних 
словників окремих мов [20,  21,  22,  23 та  інші], 
або в складі словників репрезентативної лексики 
тієї чи іншої мови [4], оскільки в таких випадках 
аналізуються  всі  лінгвістичні  одиниці  всіх 
мовних рівнів і різного генетичного походження 
як єдина функціональна реальність у науковому 
спостереженні та дослідженні. 

Що  ж  до  другого  терміна  синтагми  – 
генетичний  –  то  він  синонім  терміна 
“етимологічний”,  як  похідний  від  терміна 
“етимологія”.  Тлумачення  етимології  (грец. 

έτυμολογία, від έτυμον – істина,  і  λόγος – слово, 
вчення)  як  лінгвістичного  терміна  і  як  розділу 
мовознавства  істотно  не  відрізняється  в 
дефініціях  загальномовних  і  спеціалізованих 
лінгвістичних  словників.  Словник  української 
мови  в  11-ти  томах  дає  таке  тлумачення  цього 
терміна:  “1.  Розділ  мовознавства,  який  вивчає 
походження слів і їх генетичні зв’язки з іншими 
словами. 2. Походження слова і його споріднені 
зв’язки  з іншими  словами  цієї  самої  або  інших 
споріднених мов” [24, т. 3: 491]. 

Словник лінгвістичних термінів Д.І.Ганича і 
І.С.Олійника дає майже подібну дефініцію цього 
поняття:  “1.  Розділ  науки  про  мову,  що  вивчає 
походження та історію окремих слів і морфем. 2. 
Походження  та  історія  слів  і  морфем”  [25:  77]. 
Відомий  “Большой  енциклопедический  словарь. 
Языкознание”, перевиданий у Москві в 2000 році, 
містить детальний опис і багату бібліографію до 
цього  розділу  мовознавства  і  подає  таке 
визначення  цього  терміна:  “1.  Розділ 
мовознавства,  який  вивчає  походження  слів; 
2. Сукупність  дослідницьких  засобів,  які 
направлені  на  виявлення  походження  слова;  3. 
Походження  слова”  [3:  596].  У  лінгвістичній 
енциклопедії  української  мови  етимологія 
визначається  як:  1. Походження  та  історія 
розвитку  слова  або  морфеми;  2.  Розділ 
мовознавства, в якому вивчаються походження і 
минулі етапи розвитку слів та морфем” [2: 162].

Подібні тлумачення цього терміна даються і 
авторами етимологічних досліджень романських 
мов. Наприклад, П.Гіро пропонує таке визначення 
етимології: “Це автономна дисципліна, яка вивчає 
походження слів, хронологію та відношення між 
первинною формою слова та його морфологічним 
або семантичним  похідним”  [26:  5].  За 
визначенням  іншого  дослідника  етимології 
романських  мов  А.Замбоні:  “Етимологія  –  це 
наука,  яка вивчає походження слів, або в інших 
термінах дослідження відношень – формальних і 
семантичних,  -  які  пов’язують  слово  з  іншою 
одиницею, яка історично існувала перед ним і від 
якого  вона  походить”  [26:  9].  Румунський 
енциклопедичний  словник  мовознавчих  наук 
визначає етимологію як “лінгвістичну дисципліну, 
яка  вивчає  походження  слів  певної  мови,  їх 
формальний та семантичний розвиток до сучасного 
стану”,  з  одного боку,  та  “встановлення  джерела 
походження  слова”  –  з  іншого  [27:  190-191]. 
Подібне  тлумачення  етимології  дає  і  румунський 
словник лінгвістичних термінів [28: 133-134]. 

Аналіз  етимологічної  структури  всього 
лексичного  складу  або  його  частини  будь-якої 
мови  є  невід’ємною  частиною  лінгвістичних 
досліджень.  Етимологічний  аналіз  слова 
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починається з визнання того, чи є воно власним 
елементом словотворчої системи даної мови, чи є 
здавна  успадкованим  словом  у  даній  мові  або 
запозиченим  елементом  з  якоїсь  іншої  мови.  У 
першому  випадку  виявляються  й  описуються 
словотворчі  засоби  власних  лексичних  одиниць 
мови,  в  другому – ті  чи інші  можливі  лексичні 
пласти,  які  складають  питому  лексику  мови,  в 
третьому – мови, з яких були запозичені лексичні 
одиниці. Ці аспекти дослідження необхідні в першу 
чергу  при  етимологічному  описові  лексичної 
системи мови і складають основу всіх етимологічних 
словників різних мов [29; 30; 31; 32]. 

Щодо третього терміна названої синтагми – 
поле,  –  слід  сказати,  що  його  значення 
актуалізується лише при функціональному аналізі 
мовних  одиниць.  Види  полів  у  лінгвістиці 
детально проаналізовано в сучасних працях [33: 
245-272]. Серед великої кількості названих видів 
полів не було жодної спроби зв’язати цей підхід 
у  дослідженні  мовного  матеріалу  з  його 
генетичною  характеристикою.  Тому  загальну 
дефініцію  поля,  сформульовану  Г.С.Щуром 
(“поле  –  це  сукупність  мовних  (переважно 
лексичних) одиниць, які об’єднуються спільністю 
змісту  та  відображають  понятійну,  предметну 
або  функціональну  подібність  означених  явищ 
[33:  246])  можна  подати  по  відношенню  до 
генетичного матеріалу мови так: функціональне 
генетичне  поле  –  це  сукупність  лексичних 
одиниць,  які  об’єднуються  спільністю  рис 
генетичного  походження  (етимонемою  –  новий 
лінгвістичний  термін,  під  яким  належить 
розуміти низку генетичних ознак, які передають 
загальну  характеристику  походження  даного 
слова і яка відповідає конкретному етимону цієї 
лексичної  одиниці)  та  подібними  лексичними 
параметрами,  які  на  функціональному  рівні 
реалізуються по-різному, утворюючи при цьому 
функціональну  польову  структуру  з  ядром, 
центром і периферією. Для порівняльного аналізу 
ФГП  романських  мов  необхідно  попередньо 
проаналізувати дане поле в кожній мові зокрема. 

Серед  досить  поширених  романських  мов 
румунська і французька – найбільш релевантні за 
визначеністю  та  присутністю  елементів  мови 
субстрату  в  їх  сучасному  словниковому  складі 
(за кількістю лексичних одиниць, зафіксованих у 
їх  лексичному  складі).  Тож  і  кількість 
досліджень з цього питання численна [34; 35; 36 
та  інші].  Тому  ФГП  цих  двох  мов  будуть 
детально описані в даній статті, а матеріал інших 
мов  процитований  тільки  для  порівняльно-
квантитативного аналізу.

Лексикографічною  основою  для  складання 
репрезентативного словника послужили найбільш 

відомі тлумачні та етимологічні словники [37; 20; 
38; 32; 39]. Лексика субстрату в репрезентативному 
словнику  румунської  мови  (далі  –  РСРМ) 
представлена  як  лексичні  одиниці  фракійсько-
дакійського походження в кількості 23 слів, що 
дорівнює  в  0,89%  з  усієї  репрезентативної 
лексики даної  мови (всього 2581 одиниць).  Усі 
інші етимологічні пласти кількісно представлені 
так:  слова  латинського  походження  –  782 
(30,29%)  одиниць;  власне  румунські  похідні   – 
637  (24,68%)  одиниць;  із  багатомовною 
етимологією  –  457  (17,70%);  слов’янського 
походження  –  233  (9,02%);  французького 
походження  –  193  (7,47%);  невстановленого 
походження  –  70  (2,71%);  пізні  запозичення  з 
класичної латини (так звані “вчені слова”) – 33 
(1,47%); болгарського походження – 34 (1,31%); 
угорського походження – 33 (1,27%); новогрецького 
походження  –  25  (1,11%);  турецького 
походження  –  18  (0,69%);  італійського 
походження  –  15  (0,58%);  російського 
походження – 7 (0,27%); німецького походження 
–  7  (0,27%);  звуконаслідувальні  слова  –  5 
(0,19%);  сербського  походження  –  2  (0,07%); 
українського походження – 2 або 0,07% [4: 73].

Отже,  функціонально-генетичне  поле 
фракійсько-дакійського  субстрату  (далі  –  ФГП 
ФДС) у репрезентативному словнику румунської 
мови є 11-м (за кількістю одиниць, що входять 
до нього) етимологічним пластом серед усіх 19 і 
займає  11  ранг  за  частотністю  вживання  серед 
усіх 16. 

За  наявністю  або  відсутністю  всіх  трьох 
параметрів  у  названих  23  (100%)  одиницях 
субстрату  вони  утворюють  функціонально-
генетичне поле з такими складовими частинами: 
ядро, центр і периферія. 

До ядра належать слова, які характеризуються 
всіма  трьома  параметрами:  частота  вживаності 
слова в тексті (U),  семантичне багатство (S)  та 
дериваційний  (словотвірний)  потенціал (D). 
Таких слів у РСР – 1 (або 4,34%) – brad (USD) і 
його  характеристики  за  параметрами  такі  [для 
лексикографічного опису використовуються прийняті 
скорочення української лексикографії, див. 49]:  

BRAD, brazi, ім., ч.: (E) –  можл., з фр.-дак. 
субстрату через придунайську латину,  див.  алб. 
bredh [VRLR: 22; DELR: 111; SDELM: 58]. 

(USD) зокрема:
(U) – більше як 13,48; 
(S) – 1) смерека, ялина; bradul-ciumei ім., ч.  

яловець; brad-negru ім., ч. різновид піхти; brad-
roşu  ім.,  ч.  різновид піхти;  ◊  apă de ~   хвойна 
настойка; ◘  ~  de  Crăciun,  ~  de  Anul  Nou 
новорічна ялинка; 2) весільний танець; 

(D) – brădăţel ім., с.  ялинник; brădet ім., с. 
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смерековий  ліс,  ялинник; brădioară ім.,  ж. 
рябчик; brădiş ім.,  с.  плаун,  п’ядич,  баранець; 
ялинка; brădişor ім.,ч.  маленька ялинка; brădui 
ім.,  ч.  маленька ялинка; brăduţ ім.,  ч.  маленька 
ялинка; brăduleţ  ім.,  ч.  маленька  ялинка 
[DEX:109; DRU:59]. 

Центр  ФГП  ФДС  у  РСРМ  складають  6 
одиниць (або разом 26,08%).  До першого рівня 
центру  входять  3  одиниці  (або  13,05%),  які 
характеризуються  параметрами  (US),  зокрема: 
bucura (US), buză (US), vatră (US).  Їх 
характеристики за параметрами такі: 

BUCURA, bucur, дієсл.: (E) –  можл., з фр.-
дак. субстрату через придунайську латину,  див.  
алб. bukuronj  “прикрашати” [VRLR: 22; DELR: 
120; SDELM: 62]. 

(US) зокрема:
(U) – більше як 13,48; 
(S)  –  1)  зворт. Радуватись,  веселитись;  ◘ 

перех. радувати,  веселити;  2)  користуватись, 
мати  під  рукою;  ◘  користуватись  попитом, 
представляти  інтерес;  3)  насолоджуватись;  ◘ 
знев. сильно бажати чогось, прагнути [DEX: 116; 
DRU: 62].

BUZĂ,  buze  ім., ж.: (E) –  можл., з фр.-дак. 
субстрату через придунайську латину,  див.  алб. 
buzë “губа” [VRLR: 22; DELR: 128; SDELM: 61].

(US) зокрема: 
(U) – більше як 13,48; 
(S)  –  1)  губа;  ◊ ~  de  iepure  заяча  губа 

(хвороба); a rămâne cu ~ele umflate залишитись, 
зостатись із носом, спіймати облизня; a-şi muşca 
~ele  de  necaz сильно  жаліти  за  чимось; 
постраждати від когось, чогось;  a sufla (a bate) 
din ~e бути вимушеним відмовитися від чогось; 
a-şi  linge  ~ele  бажати  чогось  негайно;  сильно 
бажати чогось; a pune buza a plâns бути готовим 
заплакати; ◘ шрам від будь-якоїсь рани; 2) край, 
борт; ◊  plin  (până  în)  ~  дуже  повний, 
переповнений; 3)  верх,  вершина гори; 4)  вістря 
ріжучого  інструмента;  5)  край  колеса 
залізничного транспорту [DEX: 122; DRU: 64]. 

VATRĂ, vetre ім., ж.: (E) – можл. з фр.-дак. 
субстрату через придунайську латину,  див.  алб. 
vatër  “вогнище,  піч”  [VRLR:  41;  DELR:  829; 
SDELM: 71]. 

(US) зокрема:
(U) – більше як 13,48; 
(S)  –  1)  вогнище,  піч; a  îmbătrâni  în ~ 

лишитися  старою  дівою;  a  şedea,  a  sta  pe  ~ 
ледарювати, байдикувати; ◘ частина металургійної 
печі; 2) житло, рідний дім; de ~ осілий, місцевий; 
◊ a nu avea nici cenuşă în ~ жити на злиднях; a-i 
lua сuiva,  a-i  vinde  şi  cenuşa din ~  зруйнувати 
щось дотла; a lăsa la ~  демобілізувати; 3) центр 
розташування населеного пункту,  будови тощо; 

~  satului  місце  розташування  села;  4)  частина 
якоїсь  території,  яка  відрізняється  чимось  від 
решти [DEX: 1148; DRU: 496]. 

До другого рівня центру входять 2 одиниці 
(або 8,69%),  які  характеризуються  параметрами 
(UD):

COPIL, copii, ім., ч.: дитя, дитина, немовля; 
(E)  –  можл.,  з  фр.-дак.  субстрату  через 
придунайську  латину,  див.  алб. kopilj 
“позашлюбна  дитина;  слуга,  служник”  [VRLR: 
24; DELR: 237; SDELM: 202]. 

(UD) зокрема:
(U) – більше як 13,48; 
(D) – copilandră ім., ж. підліток (дівчинка); 

copilandru ім., ч. підліток (хлопчик); copilaş ім.,  
ч.  дитятко,  малятко; copilă  ім.,  ж.  дівчина-
підліток;  copilăresc прикм. дитячий; copilăreşte 
присл. по-дитячому,  легковажно; copilări (a) 
дієсл.  провести  дитинство; copilărie ім.,  ж. 
дитинство; copilăros прикм. дитячий тощо [DEX: 
224; DRU: 103].

GROAPĂ,  gropi, ім.,  ж.  яма;  могила,  гріб; 
(E)  –  можл. з  фр.-дак.  субстрату  через 
придунайську  латину,  див.  алб. gropë  “яма; 
могила” [VRLR: 28; DELR: 379; SDELM: 91].

(UD) зокрема:
(U) – більше як 13,48; 
(D) – gropan ім., с. велика яма; gropar ім., ч. 

могильник; gropăreasă ім.,  ж.  дружина 
могильника; gropiş ім., с. зрита місцевість; gropit 
прикм.  зритий,  з  ямами; gropiţă  ім.,  ж.  ямка; 
gropuşoară ім., ж. ямка [DEX: 436; DRU: 196].

До третього рівня центру входять 1 одиниця 
(або 4,34%), яка характеризуються параметрами 
(SD), зокрема:

FLUIER, fluiere ім., с. (E) – можл. з фр.-дак. 
субстрату через придунайську латину,  див.  алб. 
flojere “флояра” [VRLR: 27; DELR: 335; SDELM: 
458]. 

(S) – 1) свисток, свищик; 2) свист; 3) ріжок, 
сопілка, флояра; 4) гомілкова кістка; гомілка; 

(D)  – fluiera (a) дієсл.  грати  на  сопілці; 
fluierar  ім.,  ч.  грач  на  сопілці; fluieraş ім.,  с.  
дудочка,  сопілочка; fluierat ім.,  с. свист; 
fluierător прикм. свистячий; fluierătură свисток, 
свист; fluieră-vânt ім., ч. вертихвіст, легковажна 
людина [DEX: 387; DRU: 175].

Периферію ФГП ФДС у РСРМ складають 16 
одиниць (або разом 69,53%), яка має також три 
рівні. До першого рівня периферії входять 4 одиниці 
(або 17,34%),  які  характеризуються  параметрам 
(U), зокрема: abur (U), copac (U), mal (U), traistă 
(U). Їх характеристики за параметрами такі: 

ABUR, aburi,  ім., ч. пар; (E) – можл., з фр.-
дак. субстрату через придунайську латину,  див.  
алб. avull  “дим;  легкий  вітерець”  [VRLR:20; 
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DELR:16; SDELM:16]. 
(U) – більше як 13,48.
COPAC, copaci, ім., ч.  дерево: (E) – можл., 

з фр.-дак. субстрату через придунайську латину 
див.  алб. kopaçe  “дрючок,  ломака;  балик” 
[VRLR: 24; DELR: 235; SDELM: 202]. 

(U) – більше як 13,48.
MAL,  maluri, ім.,  с. берег,  узбережжя, 

побережжя:  (E)  –  можл.,  з  фр.-дак.  субстрату 
через придунайську латину,  див. алб. mal  “гора” 
[VRLR: 31; DELR: 486; SDELM: 247]. 

(U) – більше як 13,48.
TRAISTĂ,  traiste, ім.,  ж. сумка,  торба, 

торбина: (E) – можл., з фр.-дак. субстрату через 
придунайську  латину  див.  алб. traistë  “сумка  з 
їжею” [VRLR: 40; DELR: 801]. 

(U) – більше як 13,48. 
До  другого  рівня  периферії  входять  3 

одиниці  (або  13,05%),  які  характеризуються 
параметром (S), зокрема:  brâu (S), cioc (S), guşă 
(S). Їх характеристики за параметрами такі: 

BRÂU, brâie, ім.,  ч. (E) –  можл. з  фр.-дак. 
субстрату через придунайську латину,  див.  алб. 
brez (<  bren-zë)  “пов’язка,  зав’язка”,  “пояс” 
[VRLR: 22; DELR: 115; SDELM: 60]. (S) – 1) пояс; 
◘ лікувальний пояс; пояс священнослужителя; 2) 
середня  частина  тіла  людей;  ◘  середина;  3) 
перен.  лінія,  смуга;  4)  орнамент,  прикраса 
навколо вікон, дверей хат; 5) пасмо, ланцюг (гір). 

CIOC, ciocuri, ім., с.: (E) – можл. з фр.-дак. 
субстрату через придунайську латину, див. алб. çok 
“дзьоб” [VRLR: 23; DELR: 193; SDELM: 491]. 

(S) – 1) дзьоб, дзюб; 2) клинчаста борода; 3) 
шийка,  горло глечика;  4)  перен.  рот людини;  ◘ 
ciocul-berzei  лугова  герань  (Geranium pratense); 
ciocul-cucoarei ім., с. рослина з довгими квітами, 
подібними до дзьоба (Erodium cicutarium); cioc-
întors ім., с. птах з довгим дзьобом (Recurvirostra 
avosetta); cioc-de-papagal ім., с. кістлявий наріст; 
◊ un ~ de apă ковток води

GUŞĂ, guşe,  ім., ж.: (E) –  можл. з фр.-дак. 
субстрату через придунайську латину,  див.  алб. 
gušë [VRLR: 28; DELR: 384]. 

(S)  –  1)  воло  (у  птахів);  ◘  compus:  guşa-
porumbului (porumbelului)  ім.,  ж.  рослини 
(Cucubalus baccifer) та (Silene cucubalus); валеріана; 
2)  зоб  (у  амфібії);  3)  базедова  хвороба,  зоб  (у 
людей); 4) підборіддя (у людей, тварин); 5) перен. 
горло.

До  третього  рівня  периферії  входять  9 
одиниць  (або  39,14%),  які  характеризуються 
параметром  (D),  зокрема: сăciulă (D), fărâma 
(D),  fluture (D),  ghimpe (D),  măgar (D),  mânz 
(D),  mugur  (D),  murg  (D),  raţă (D).  Їх 
характеристики за параметрами такі: 

CĂCIULĂ,  căciuli,  ім.,  ж. шапка:  (E)  – 

можл. з  фр.-дак.  субстрату через придунайську 
латину,  див. алб. kësuljë  [VRLR: 23; DELR: 131; 
SDELM: 228]. 

(D) – căciular m шапкар; căciuli (a se) дієсл.  
кланятися,  принижуватися; căciulie ім.,  ж. 
головка  (часнику,  маку); căciuliţă ім.,  ж. 
маленька шапка.

FĂRÂMA, fărâm,  дієсл. кришити, дробити, 
розбивати: (E) – можл. з фр.-дак. субстрату через 
придунайську латину, див. алб. thërrimë, fërrimë 
“крихта,  уламок”  [VRLR:  26;  DELR:  320; 
SDELM: 466]. 

(D) – fărâmare ім., ж. кришення, дроблення, 
дрібнення; fărâmat прикм. роздроблений, 
покришений,  розбитий,  розтрощений;  fărâmă 
ім., ж. крихта, крихітка; шматок, кусок, уламок; 
fărâmicios  прикм. ламкий,  крихкий,  нетривкий; 
пухкий,  розсипчастий; fărâmitură ім.,  ж. 
кришка,  крихта,  крихітка; fărâmiţa дієсл. 
кришити, дробити; fărâmiţare ім., ж. дроблення, 
роздроблення; роз’єднання. 

FLUTURE,  fluturi, ім.,  ч. метелик:  (E)  – 
можл. з  фр.-дак.  субстрату через придунайську 
латину, див. алб. fljuturë [VRLR: 27; DELR: 336] 

(D)  –  flutura (а) дієсл. розвіватися,  маяти, 
майорити;  пурхати,  витати; fluturare  ім.,  ж. 
колихання,  майоріння;  пурхання;  помахування, 
розмахування; fluturatic прикм. легковажний, 
непостійний; fluturător прикм. майоріючий.

GHIMPE, ghimpi, ім., ч. колючка, шпилька: 
(E)  –  можл. із  фр.-дак.  субстрату  через 
придунайську  латину,  див.  алб. gljimp,  gljimbë 
[VRLR: 27; DELR: 362; SDELM: 85].

(D) –  ghimpariţă ім.,  ж. колюча  рослина 
(Crypsus  aculeata); ghimpat прикм. колючий,  з 
колючками; ghimpos прикм. колючий.

MĂGAR, măgari, ім., ч. осел; перен. тупиця, 
дурень:  (E)  –  можл. з  фр.-дак.  субстрату  через 
придунайську латину,  див.  алб. magar,  margaç; 
gomar, gutar [VRLR: 31; DELR: 482; SDELM: 271].

(D)  –  măgăresc  прикм. ослиний,  ослячий; 
măgărie ім.,  ж. дурість,  глупство,  неуцтво; 
хамство,  свинство; măgăriţă ім.,  ж. ослиця; 
măgăros прикм. наглий, хамський.

MÂNZ, mânji, ім., ч.  лоша;  розм. хлопчак, 
хлопчина, дитина (E) – можл. з фр.-дак. субстрату 
через  придунайську латину,  див.  алб. mëz,  mas 
“mânz” [VRLR: 31; DELR: 512; SDELM: 271].

(D) – mânzare ім., ж. дійна вівця; mânzat m 
однорічне теля,  назимок,  бузимок; mânzărar m 
чабан дійних овець, вівчар.

MUGUR,  muguri,  ім.,  ч. брунька:  (E)  – 
можл. з  фр.-дак.  субстрату через придунайську 
латину,  див.  алб. mugul  “паросток”,  “пагін, 
відсадок”, “прищепа, живець” [VRLR: 32; DELR: 
526; SDELM: 267].
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(D)  –  muguraş ім.,  ч. маленька  брунька; 
mugurel ім.,  ч. маленька  брунька;  muguri  (а) 
дієсл. зацвісти бруньками; mugurit прикм. який 
розпустив  бруньки; mugurire ім.,  ж. 
розпускатися, розвиватися.

MURG, прикм., ім., ч. карий; карий кінь: (E) –  
можл. з  фр.-дак.  субстрату через придунайську 
латину, див. алб. murk, murgu “темний, темного 
кольору” [VRLR: 32; DELR: 529; SDELM: 268].

(D)  –  murgi  (а)  дієсл.  ставати  карого 
кольору; murguleţ ім., ч. кара лошака;  murguşor 
ім., ч. кара лошака; murguţ прикм., m карий.

RAŢĂ, raţe, ім., ж. качка: (E) – можл. з фр.-
дак. субстрату через придунайську латину,  див.  
алб. rosë  “качка”, rosak  “качур”  [VRLR:  36; 
DELR: 658; SDELM: 351].

(D)  –  răţişoară ім.,  ж. качечка;  бот. 
карликовий ірис,  півники; răţoi (a  se) дієсл. 
величатися,  пишатися, зазнаватися, задирати носа; 
погрожувати, нахвалятися,  грубо  і  різко 
розмовляти; răţoială ім.,  ж. погрожування, 
викрик;  груба  і  різка  поведінка;  пихатість, 
бундючність; răţoi ім., ч. качур, селезень; răţuşcă 
ім., ж. качечка.

Основою  для  складання  репрезентативного 
словника французької мови послужили найбільш 
відомі  тлумачні  та  етимологічні  словники  [41; 
21;  30;  31  та  інші].  Лексика  субстрату  в 
репрезентативному  словнику  французької  мови 
(далі – РСФМ) представлена як лексичні одиниці 
кельтського  походження  в  кількості  8  слів,  що 
дорівнює 0,30% з усієї репрезентативної лексики 
даної  мови  (всього  2610  одиниць).  Решта 
етимологічних  пластів  кількісно  представлені 
так:  слова  латинського  походження  –  943 
(36,13%)  одиниць;  власне  французькі  похідні  – 
777  (29,77%);  запозичені  слова  з  класичної 
латини  (так  звані  вчені  слова  –  693  (26,55%); 
слова  германського  походження  –  58  (2,22%); 
італійського походження – 50 (1,91%); грецького 
походження – 17 (0,65%);  невстановленого 
походження – 14 (0,53%);  з  багатомовною 
етимологією –11 (0,42%);  провансальського 
походження –9 (0,34%);  англійського 
походження –  9 (0,34%);  голландського 
походження  –  8  (0,30%);  слова  німецького 
походження – 4 (0,14%); іспанського походження 
– 3 (0,11%); арабського походження – 3 (0,11%); 
звуконаслідувальні слова – 3 (0,11%) одиниць [4: 
257].

Отже,  функціонально-генетичне  поле 
кельтського  субстрату  (далі  –  ФГП  КС)  в 
репрезентативному словнику французької мови є 
12-м (за кількістю одиниць, що входять до нього) 
етимологічним пластом серед усіх 16 і займає 10-
й ранг за частотністю вживання серед усіх 12. 

За  наявністю  або  відсутністю  всіх  трьох 
параметрів  у  названих  8  (100%)  одиницях 
субстрату  вони  утворюють  функціонально-
генетичне поле з такими складовими частинами: 
ядро, центр і периферія. 

До ядра належать слова, які характеризуються 
всіма  трьома  параметрами  (частота  вживаності 
слова в  тексті  (U),  семантичне багатство (S)  та 
дериваційний (словотворчий)  потенціал (D).  На 
відміну  від  румунської  мови,  кельтський 
субстрат  французької  мови  не  має  одиниць  з 
трьома  параметрами  характеристики,  які  б 
належали до ядра.

До  центру  ФГП  КС  у  РСФМ  належать  2 
одиниці  (або  25,0%)  –  creux,  mine, –  які 
характеризуються  параметрами (US)  та (SD):  Їх 
лексикографічний опис такий:

CREU||X, -se прикм., ім., ч. (E) – з нар. лат. 
*crŏssus, в який запозичена з кельт. [VRLR: 212; 
NDE: 211]. 

(US) зокрема: 
(U) – більше як 13,56 [VRLR: 212]; 
(S) – 1. прикм. 1) полый, пустой, пустотелый 

(у  зв’язку  з  відсутністю  великого  французько-
українського  словника  переклад  французьких 
слів  дається  російською  мовою  зі  словника: 
ФРС);  arbre ~  дуплистое  дерево;  ◊  assiette ~ 
глубокая  тарелка; chemin ~ дорога  в  овраге; 
ventre ~ пустой  желудок;  avoir  le  ventre ~ 
проголодаться;  heures  ~ses  свободныe  часы  (в  
расписании); avoir le nez ~ разг. обладать тонким 
чутьём; il n’y a pas pour sa dent ~se  погов. тут 
ему  нечем  поживиться;  2)  впалый; yeux ~ 
впалые  глаза;  joues  ~ses впалые  щеки, 
осунувшееся лицо; face ~se худое лицо; 3) перен. 
пустой,  неглубокий,  бессодержательный; formule 
~se пустые слова; ésprit ~, tête ~se пустая голова, 
бессодержательный человек; cerveau ~ фантазёр; 
2.  присл.: sonner  ~ глухо  звучать;  3.  ім.,  ч. 
1) впадина,  углубление;  полость;  выемка; 
ложбина; ~de  la  route рытвина;  ухаб; ~  d’un 
arbre дупло  (дерева); ~  du genou подколенная 
впадина;  ~  de  la  main ладонь;  горсть, 
пригоршня; boire dans le ~  пить из пригоршни; 
dans le ~ de l’estomac под ложечкой; j'ai  un ~ 
dans l’estomac у меня сосёт под ложечкой; avoir 
un bon ~  обладать густым басом; 2)  разг. Окно, 
свободный  час  (в  расписании); (D)  –  creuser 
дієсл. рыть, копать; выдалбливать, делать полым; 
перен. углублять;  creusement ім.,  ч.  рытьё; 
creusage ім.,  ч. рытьё; recreuser  дієсл.   рыть, 
копать заново [ФРС:  210, 715].

MINE ім.,  ч.: (E)  –  від  галло-романського 
*mina,  в  який запозичена  з  кельт.  [VRLR:  220; 
NDE: 466]. 

(SD) зокрема: 
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(S) – 1) рудник, копи, шахта; ◊ ~ de charbon 
угольная шахта; ~ de minerai рудник; metaux de 
la ~  редкие металлы; 2)  рудная жила; 3)  перен. 
неисчерпаемый источник; ~ d’or золотое дно; 4) 
воен.,  мор.:  мина; ~  flottante  плавучая  мина; ~ 
magnétique  магнитная  мина;  5): ~  de  crayon 
карандашный грифель; 6) перен.: козни, заговор; 
éventer  la  ~ обнаружить  заговор,  тайные 
намерения, тайный замысел; 

(D)  –  miner дієсл.  минировать;  подводить 
подкоп;  истощать  разрушать; minable прикм. 
разг.  жалкий,  невзрачный,  плачевный; mineur 
ім.,  ч.  рудокоп,  горнорабочий, горняк,  шахтер; 
minière ім.,  ж.  рудник,  карьер; minier прикм. 
рудниковый,  горный,  горнопромышленный; 
minerai ім., ч. руда etc.

Периферію ФГП КС у  РСФМ складають 6 
одиниць (або разом 75,00%), яка має три рівня. В 
перший рівень периферії входять 2 одиниці (або 
25,00%),  які  характеризуються  параметром  (U), 
зокрема: boue,  quai.  Їх  характеристики  по 
параметрам такі: 

BOUE ім., ж.: (E) – від кельт. *baua (кельт. 
baw) (NDE:100; VRLR:210). 

(U) – більше як 13,56 [VRLR: 210];  “грязь; 
лечебные  грязи;  ил,  осадок;  буровой  раствор” 
[ФРС: 107].

QUAI ім., ч.: (E) – від кельт. *caio (кельт. cae 
“загорожа”) [NDE: 620; VRLR: 224]. 

(U)  –  більше як  13,56  [VRLR:  224];  “пирс; 
набережная,  пристань;  перрон,  платформа” 
[ФРС: 689].

У  другий  рівень периферії  входять  також 2 
одиниці  (або  25,00%),  які  характеризуються 
параметром (S), зокрема:

BORNE  ім.,  ж.:  (E)  –  з  нар.  лат.  *bodĭna, 
bŭtina “arbre frontière”,  можл. з кельт. [NDE: 98; 
VRLR: 210]. 

(S)  –  1)  межевой  столб:  дорожный  знак; 
каменная  тумба; ~  kilométrique  километровый 
столб; 2)  разг. километр; 3) тех. зажим, клемма; 
4) край, предел; грань; границы; (de)passer les ~s 
перен. зарваться, перейти границы [ФРС: 105]. 

MOUTON ім.,  ч.:  (E)  –  від  кельт.  *multo, 
mollt [NDE: 480; VRLR: 221]. 

(S)  –  1)  баран; ~s  du  Panurge  панургово 
стадо,  бессмысленные подражатели; revenons à 
nos ~s вернёмся к предмету нашего разговора; 2): 
du  ~  баранина;  3)  выделанная  баранья;  овечья 
кожа, шкура; ~ doré  цигейка; 4)  pl  барашки  (на 
гребне  волн); разг. слой  пыли;  5)  овца  (о  
кротком  человеке);  6)  арго  доносчик, 
провокатор,  “наседка“,  “стукач“;  7)  копровая 
баба (для забивки свай); баба (подвесной молот); 
8) гимнастический козёл [ФРС: 559].

В  третій  рівень  периферії  входять  також 2 

одиниці  (або  25,00%),  які  характеризуються 
параметром (D), зокрема:

СAIILOU ім.,  ч. булыжник;  кремень; 
щебень;  перен.  препятствие,  затруднение  (для 
слів,  які  характеризуються  параметром  (D), 
семантичні  значення  даються  перед 
етимологічним описом). (E) – від кельт. *caliavo 
[NDE: 122; VRLR: 210]. 

(D)  –  сaillouter дієсл.мостить  булыжником; 
cailloutage ім., ч. мощение булыжником, камнем; 
cailloutis ім.,  ч.  куча  щебня;  щебень;  caillasse 
ім., ж. галечник; булыжник. [ФРС: 124]

CRÊME ім.,  ж. сливки;  крем;  пенка  (на 
молоке). (E) – від кельт. crama [NDE: 210; VRLR: 
212].

(D)  –  crémer дієсл устояться  (о  молоке); 
crémeux прикм. жирный (о молоке); crémier ім.,  
ч., ж.  молочник, -ица, продавец, -щица молока; 
crémerie ім., ж. молочный магазин [ФРС: 209].

Репрезентативний  словник  іспанської  мови 
складений  на  матеріалі  відомих  словників  [41; 
22; 42]. Лексика субстрату в репрезентативному 
словнику  іспанської  мови  (далі  –  РСІМ) 
представлена як лексичні одиниці дороманського 
(7 одиниць, або 0,26%), іберійського (1 одиниця, 
0,03%)  і  кельтського  походження  в  кількості  3 
слів, або 0,11%, що дорівнює разом 11 одиницям, 
або 0,40% з усієї репрезентативної лексики даної 
мови (всього 2611 одиниць). 

Усі  інші  етимологічні  пласти  кількісно 
представлені  так:  слова  латинського 
походження – 1033 (39,56%); пізні запозичення з 
класичної  латини  (так  звані  вчені  слова  –  694 
(26,57%);  власне  іспанські  похідні  –  633 
(29,77%);  французького  походження  –  64 
(2,45%);  невстановленого  походження  –  35 
(1,34%);  арабського  походження  –  26  (0,99%); 
германського  походження  –  24  (0,91%); 
італійського  походження  –  21  (0,80%);  з 
багатомовною  етимологією  –  19  (0,72%); 
провансальського  походження  –  12  (0,45%); 
грецького  походження  –  11  (0,42%); 
каталонського  походження  –  11  (0,42%); 
звуконаслідувальні  слова  –  3  (0,11%); 
португальського  походження  –  4  (0,15%); 
арабського  походження – 1 (0,03%); німецького 
походження  –  1  (0,03%);  англійського 
походження – 1 (0,03%) [4: 419].

Отже,  функціонально-генетичне  поле 
спільного  іберійського  субстрату  (далі  –  ФГП 
СІС)  у  репрезентативному  словнику  іспанської 
мови є 11-м (за кількістю одиниць, що входять 
до нього) етимологічним пластом серед усіх 20 і 
займає 11-й ранг за частотністю вживання серед 
усіх 12. 

За  наявністю  або  відсутністю  всіх  трьох 
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параметрів  у  названих  11  (100%)  одиницях 
субстрату  вони  утворюють  функціонально-
генетичне поле з такими складовими частинами: 
ядро, центр і периферія. 

До ядра належать слова, які характеризуються 
всіма  трьома  параметрами  (частота  вживаності 
слова в  тексті  (U),  семантичне багатство (S)  та 
дериваційний  (словотворчий)  потенціал  (D). 
Оскільки  ФГП  СІС  в  іспанській  мові 
представлено трьома етимологічними пластами, 
то  спочатку  необхідно  розглядати  кожне  поле 
окремо.  Найбільш  численний  ФГП  з 
етимологічною  позначкою  “дороманський 
елемент  (preroman)”  –  7  (63,63%)  одиниць. 
Жодна з них не належить ні до ядра, ні до центру 
ФГП,  а  лише  до  двох  рівнів  периферії:  а)  до 
першого  рівня  з  параметром  (U)  –  1  одиниця 
(9,09%): izquierdo  прикм.,  ім.:  (U)  –  більше  як 
12,85  [VRLR:  381];  б)  до  третього  рівня  з 
параметром (D) – 6 одиниць (54,54%): calabaza 
[VRLR: 373]; galapago ім.  [VRLR: 379]; gusano 
ім. [VRLR:  379]; manteca ім. [VRLR:  382]; 
maraña ім. [VRLR: 382]; tranca ім. [VRLR: 390]. 

Інший  ФГП  має  етимологічну  позначку 
“кельтський  елемент”  –  3  одиниці  (27,27%).  З 
них  1  (9,09%)  відноситься  до  центру  ФГП, 
оскільки має  параметри (US): pieza ім. [VRLR: 
385], а 2 [18,18%] – до третього рівня периферії з 
параметром (D):  garra  ім. [VRLR: 379]; pico  ім. 
[VRLR: 385]. 

Нарешті  1  одиниця  (9,09%)  має  позначку 
“іберійський  елемент”  і  відноситься  також  до 
третього   рівня   периферії   з   параметром   (D) : 
becero ім. [VRLR: 372].

Отже,  в  репрезентативному  словнику 
іспанської  мови  серед  11  (100%)  одиниць 
субстрату  відсутні  елементи  ядра,  1  одиниця 
(9,09%)  складає  перший  рівень  центру,  1 
одиниця  (9,09%)  складає  перший  рівень 
периферії і 9 (81,82%) - третій рівень периферії 
ФГП СІС.

Складання  репрезентативного  словника 
португальської  мови  базувалося  на  відомих 
словниках [43; 44; 45; 46]. Лексика субстрату в 
репрезентативному  словнику  португальської 
мови  (далі  –  РСПМ)  представлена  як  лексичні 
одиниці дороманського (9 одиниць, або 0,38%) і 
кельтського  походження в  кількості  3  слів,  або 
0,12%,  що  дорівнює  разом  12  одиницям,  або 
0,50%  з  усієї  репрезентативної  лексики  даної 
мови (всього 2312 одиниць). 

Інші  етимологічні  пласти  кількісно 
представлені так: слова латинського походження – 
1047 (45,28%) одиниць; запозичення з класичної 
латині  (так звані  “вчені  слова” – 581 (25,12%); 
власне  португальські  похідні  –  421  (18,20%); 

французького  походження  –  69  (2,98%); 
невстановленого  походження  –  48  (2,07%); 
арабського  походження  –  32  (1,38%); 
італійського  походження  –  24  (1,03%); 
іспанського  походження  –  23  (0,99%); 
германського  походження  –  18  (0,77%); 
провансальського  походження  –  12  (0,51%);  з 
багатомовною  етимологією  –  9  (0,38%); 
каталонського  походження  –  4  (0,17%); 
звуконаслідувальна лексика – 3 (0,12%) одиниць; 
грецького  походження  –  2  (0,08%); 
африканського  походження  –  2  (0,08%);  слова 
китайського походження – 2 (0,08%); арабського 
походження – 2 (0,08%);  мови тупі-гуарані  –  1 
(0,04%) [4: 476].

Отже,  функціонально-генетичне  поле 
іберійського  субстрату  (далі  –  ФГП  ІС)  у 
репрезентативному  словнику  португальської 
мови є 11-м (за кількістю одиниць що входять, 
до нього) етимологічним пластом серед усіх 20 і 
займає 11-й ранг за частотністю вживання серед 
усіх 15. 

За  наявністю  або  відсутністю  всіх  трьох 
параметрів  у  названих  12  (100%)  одиницях 
субстрату  вони  утворюють  функціонально-
генетичне поле з такими складовими частинами: 
ядро, центр і периферія. 

До  ядра  належать  слова,  які 
характеризуються  всіма  трьома  параметрами 
(частота  вживаності  слова  в  тексті  (U), 
семантичне  багатство  (S)  та  дериваційний 
(словотворчий) потенціал (D). Оскільки ФГП ІС 
у  португальської  мові  представлено  двома 
етимологічними  пластами,  то  спочатку 
необхідно  представити  кожне  поле  окремо. 
Найбільш  численне  ФГП  з  етимологічною 
позначкою “дороманський елемент (preroman)” – 
9  (75%)  одиниць.  До  ядра  ФГП  належить  1 
одиниця  (8,33%)  з  усіма  трьома  параметрами 
функціонування (USD): gancho ім. [VRLR: 438]. 
У  центрі  ФГП  є  2  одиниці  (16,66%)  із 
відповідними функціональними параметрами: на 
першому  рівні  (US)  –  1  одиниця  (8,33%): 
esquerdo прикм. [VRLR: 437]; на другому рівні 
(UD) – 1 одиниця (8,33%): beira ім. [VRLR: 431]. 

До  двох  рівнів  периферії  належать  6 
(50,01%)  одиниць:  а)  до  першого  рівня  з 
параметром (U)  – 3 одиниці (24,99%): carvalho 
ім. [VRLR: 432]; louça ім. [VRLR: 440]; manteiga 
прикм. [VRLR:  440];  б)  до  третього  рівня  з 
параметром (D) також 3 одиниці (24,99%): barro 
ім. [VRLR:  431]; brusco  прикм.:  [VRLR:  432]; 
carrasco ім. [VRLR: 432].

Другий  ФГП  португальської  мови  має 
етимологічну  позначку  “кельтський  елемент”  і 
включає  3  одиниці  (25%).  З  них  2  (16,66%) 
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відносять  до  центру  ФГП,  оскільки  мають 
параметри (US): berco ім. [VRLR: 385], garra ім. 
[VRLR:  385],  а  1  (8,33%)  –  до  першого  рівня 
периферії з параметром (U): buraco  ім. [VRLR: 
385]. 

Отже,  в  репрезентативному  словнику 
португальської  мові  мови з  12  (100%)  одиниць 
субстрату 1 одиниця (8,33%) належить до ядра 
ФГП,  4  одиниці  (33,32%)  складають  перший  і 
другій  рівень  центру,  4  одиниці  (33,32%)  – 
перший рівень  периферії  і  3  (24,99%)  –  третій 
рівень периферії ФГП ІС.

Лексика  субстрату  в  репрезентативному 
словнику італійської  мови,  яка  була  виділена  з 
декілька  відомих  словників  [46;  47;  48], 
представлена лише 1 лексичною одиницею (або 
0,04%)  з  2599 слів,  тому дані  цієї  мови можна 
задіяти в дослідженні лише умовно. 

Отже,  проведений  аналіз  на  матеріалі 
лексики субстрату чотирьох романських мов дає 
можливість зробити такі висновки:

а)  у  романських  мовах  існує  спільне 
функціонально-генетичне  макрополе  лексичних 
елементів  субстратного  походження,  які  мають 
спільну етимонему – “дороманський субстратний 
елемент”  і  яка  в  окремих  романських  мовах 
конкретизується  специфічними  для  даної  мови 
етимонами;

б)  у  залежності  від  функціональних 
характеристик  структура  всього  макрополя 
лексичних  елементів  субстратного  походження 
романських  мов  і  структура  кожного  ФГП 
окремих мов має подібну систему, яка включає в 
себе ядро,  центр і  периферію, які  можуть  мати 
різні рівні; 

в)  порівняльний  аналіз  ФГП  п’ятьох 
романських  мов  (іспанської,  італійської, 
португальської,  румунської  та  французької)  дає 
можливість  констатувати,  що  найбільшим 
функціональнім  потенціалом  характеризується 
ФГП  субстрату  румунської  мови  (ядро 
макрополя  субстрату  романських  мов).  Центр 
макрополя  містить  ФГП субстрату  французької 
та  португальської  мов,  а  периферію  –  ФГП 
іспанської та італійської мов.

г)  причини  подібного  розподілу  ФГП 
романських  мов  належить  шукати  в 
хронологічній послідовності романізації  мовних 
ареалів: чим раніше почався процес романізації в 
тому  чи  іншому  ареалі,  тим  слабшим  ставав 
функціональний  потенціал  мови  його 
автохтонного населення.

Список скорочень
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португальської мови
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РСФМ – репрезентативний словник французької мови
ФГП – функціонально-генетичне поле
ФГП  ІС – функціонально-генетичне  поле 

іберійського субстрату
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кельтського субстрату
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RÉSUMÉ

On propose une nouvelle méthode de recherche du substrat lexical des langues romanes, celle du champ 
fonctionnel génétique comme catégorie de l’étymologie fonctionnelle. On y distingue à l’aide des moyens  
quantitatifs et des caractéristiques fonctionnelles le noyau, le centre et la périphérie de ce champ et on  
établit les causes de la différеntiation de ces champs dans les langues romanes décrites.
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HURMUZĂCHEŞTII – O FAMILIE DE INTELECTUALI

Аналізується діяльність сім’ї інтелектуалів  
Буковини  Гурмузакі,  яка  значно  сприяла 
розвиткові культури та літератури Буковини в  
ХІХ ст.

Ключові слова:  сім’я Гурмузакі, румунська  
література,  румунська  культура,  Буковина,  
Чорнівка.

Gheorghe Hurmuzachi. Fiu al boierului-patriot 
Doxachi Hurmuzachi şi al Ilincăi, născută Murguleţ, 
Gheorghe vede lumina zilei la Cernauca,  sat din 
ţinutul Cernăuţilor,  la 7  septembrie 1817 [18:  97]. 
Copilăria şi-o petrece în mediul rural,  la Cernauca, 
dar şi la Cernăuţi,  unde părinţii săi,  având casa în 
preajma fostului hotel de Moldavie, locuiau pe timp 
de iarnă  şi unde Gheorghe şi-a făcut studiile 
primare,  gimnaziale şi liceale între anii 1823-1834. 
Apoi,  în  perioada  1834-1839  a  urmat  cursurile 
Facultăţii de Drept a Universităţii din Viena. După 
absolvirea ei, întorcându-se în provincia natală, s-a 
angajat  ca  funcţionar  în  serviciul  administrativ-
politic  al  Bucovinei.  După doi  ani,  însă,  neputând 
suporta  aerul  de  rutină  de  acolo,  părăseşte  slujba, 
hotărându-se  să-şi  administreze  moşia.  Se 
căsătoreşte  cu  Eufrosina,  fiica  Ecaterinei  (născută 
Cârste) şi a lui Niculai von Flondor (1795-1864) din 
Storojineţ.  Eufrosina  era  sora  dreaptă  a  boierului 
Gheorghe  Flondor  (1830-1892),  tatăl  cunoscutului 
luptător  pentru  emanciparea  naţională  a  românilor 
bucovineni  Iancu cavaler  de  Flondor  [10:  28].  Cu 
Eufrosina va avea doi copii – Ileana – ce va deveni 
soţia lui Iancu cavaler de Zotta, şi Doxuţă, viitor om 
politic, născut la 12 iunie 1845.

Ca  bun  român  şi  ca  om  cu  capacităţi 
organizatorice  deosebite,  Gheorghe  Hurmuzachi, 
deşi  se  ocupa  de  administrarea  moşiei  sale  de  la 
Cernauca,  începe  cu  osârdie,  alături  de  tatăl  şi  de 
fraţii  săi,  să  pregătească  spiritele  consângenilor 
pentru  închegarea  unei  ample  mişcări  politice, 
naţionale  şi  culturale.  Este  adept  înflăcărat  al 
separării  Bucovinei  de  Galiţia  şi  luptă  ca  fostului 
ţinut moldovenesc, răpit la 1774 de către austrieci, 
să  i  se  acorde  autonomie  deplină.  Se  află  printre 
curajoşii bărbaţi ai neamului din acest colţ înstrăinat 
de  ţară,  care  au  trasat  modalităţile  dezlipirii 
Bucovinei  de  Galiţia  şi  care  au  semnat,  în  iunie 
1848, pentru a fi dusă la Viena, cunoscuta Petiţie a 
Ţării, în care erau formulate doleanţele populaţiei de 
aici.

Pentru a cultiva şi menţine treaz spiritul naţional 
al  românilor  din  ţinutul  răşluit  de  Habsburgi, 
fondează  pe  mijloace  proprii  şi  redactează  din 
octombrie  1848,  împreună  cu  fratele  său  Alecu, 

“Bucovina”,  gazetă  românească  pentru  politică, 
religie  şi  literatură,  devenită  tribună  a  intereselor 
româneşti  şi  organ  al  întregii  românimi.  Primul 
periodic  din  Bucovina  scris  în  limba  română  a 
contribuit  în mod esenţial la despărţirea Bucovinei 
de  Galiţia  şi  câştigarea  autonomiei  provinciale. 
Ziarul a militat pentru egala îndreptăţire a românilor 
cu celelalte naţiuni din monarhia habsburgică.

Prin  apărarea  fermă  a  intereselor  naţiunii 
române, prin colaborarea cu revoluţionarii din toate 
provinciile  istorice,  ziarul  „Bucovina”,  diriguit  de 
către  fraţii  Gheorghe  şi  Alecu  Hurmuzachi,  era 
organul  de  presă  al  tuturor  românilor  şi  a  avut 
colaboratori  străluciţi  ca  Vasile  Alecsandri, 
Costache  Negri,  Costache  Conachi,  Dimitrie 
Bolintineanu, Vasile Cârlova, Vasile Pogor, Mihail 
Kogălniceanu,  Andrei  Şaguna,  Andrei  Mureşanu, 
Aron  Pumnul,  Gheorghe  Bariţiu  etc.  [9:  25].  În 
paginile ziarului şi-au făcut loc preocuparea pentru 
şcoală  în  general  şi  pentru  şcoala  românească  din 
Bucovina  în  special  în  condiţiile  în  care  limba 
română  a  populaţiei  majoritare  era  alungată  din 
şcoală.  În  acest  sens,  activitatea  “Bucovinei”  era 
orientată  la  realizarea  unui  învăţământ  naţional 
românesc, în care să se folosească limba, istoria şi 
cultura  naţională,  recunoscând,   în  acelaşi  timp, 
dreptul celorlalte naţionalităţi la învăţătură în limba 
maternă.  Ziarul  cerea  imperios  înfiinţarea  unei 
universităţii româneşti la Cernăuţi ca o „neaparabilă 
condiţiune  a  dezvoltării  noastre  intelectuale  şi 
morale” [1: 5], universitate ce ar fi avut datoria să 
pregătească  cadrele  necesare  pentru  dezvoltarea 
autonomă a Bucovinei  în  toate  planurile  activităţii 
social-economice şi politice.

Referitor  la  folosirea  limbii  române  în 
instituţiile  din  Bucovina,  ziarul  s-a  pronunţat  în 
favoarea înlocuirii alfabetului chirilic cu cel latin în 
scrierea  românească,  a  dezvoltării  unitare  a  limbii 
române în toate provinciile istorice româneşti, ca o 
condiţie  a  realizării  cu  un  ceas  mai  devreme  a 
unităţii politice.

Ziarul  româno-german  (bilingv)  “Bucovina”, 
primul  număr  al  căruia  a  apărut  la  Cernăuţi  la  4 
octombrie 1848, a văzut ultima dată lumina tiparului 
la 20 septembrie 1850. Dar la apariţia primei gazete 
româneşti  din  Bucovina  a  contribuit  plenar 
Gheorghe Hurmuzachi omul angajat cu toate forţele 
în evenimentele revoluţionare de la 1848-1849, “cel 
dintâi ziarist al Bucovinei şi cel mai bun stilist dintre 
fraţii Hurmuzachi” [16: 29].

Patriot  înflăcărat,  Gheorghe  Hurmuzachi  va 
sprijini  mişcarea  culturală  din  Bucovina,  care  ia 
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contururi mai pronunţate după 1850, va contribui în 
mod dezinteresat la înzestrarea cu cărţi româneşti a 
Bibliotecii Bucovinei, înfiinţată în 1851 la iniţiativa 
boierului  Mihai  Zotta,  se  va  pronunţa  în  favoarea 
deschiderii  şcolilor  secundare  cu  predare  în  limba 
română,   va  apăra  în  1860  autonomia,  aflată  în 
pericol,  a  ţării,  va  lupta  pentru  reorganizarea 
Bisericii Ortodoxe din Bucovina, pe care dorea s-o 
vadă desprinsă de Mitropolia sârbă de la Karlowitz 
şi având în frunte un organ reprezentativ alcătuit din 
clerici şi laici.

Sub  preşedinţia  lui  Gheorghe  Hurmuzachi,  la 
11/23 iunie 1870 la Cernăuţi are loc o mare adunare 
populară, la care este ales un comitet însărcinat să 
lupte  pentru  realizarea  autonomiei  bisericeşti.  În 
martie  1871  este  ales  membru  al  comisiei  pentru 
alcătuirea statutului eventualului congres bisericesc 
şi al unui regulament de alegere, iar în 1873 conduce 
la  Viena  o  deputaţiune  bucovineană,  care  avea 
misiunea să ceară autorităţilor imperiale permiterea 
congresului bisericesc din Bucovina.

În  1863  Gheorghe  Hurmuzachi  este  ales  de 
către  cernăuţeni  deputat  în  Dieta  Bucovinei.  În 
această calitate va apăra cu căldură, până în 1878, 
interesele ducatului autonom al Bucovinei. Trimis ca 
reprezentant al Bucovinei în Camera deputaţilor din 
Viena,  va  pleda  acolo,  în  1874  şi  1875,  pentru 
înfiinţarea la Cernăuţi a unei universităţi, în cadrul 
căreia să fie inaugurate şi catedre paralele româneşti, 
mai ales la Facultatea de Drept, precum şi o catedră 
de  limba  şi  literatura  română  la  Facultatea  de 
Filosofie [2: 12].

Deşi n-a participat nemijlocit la fondarea, la 2 
mai  1862,  a  “Reuniunii  româneşti  de  leptură  în 
Cernăuţ”,  Gheorghe  Hurmuzachi  a  pledat  pentru 
transformarea acesteia în Societatea pentru Cultura 
şi  Literatura  Română  în  Bucovina.  Deschizând 
Adunarea generală din 11/23 ianuarie 1865,  el  s-a 
adresat celor prezenţi cu următoarele cuvinte: “După 
cum este ştiut,  Adunarea generală din urmă a fost 
decis,  după  propunerea  comitetului  Reuniunii 
române  de  lectură,  fiind  cercul  activităţii  acesteia 
prea restrâns şi mărginit, a se transforma Reuniunea 
de lectură  în  Soţietate  pentru Literatura  şi  Cultura 
Română în Bucovina, având aceasta de scop lăţirea 
culturii naţionale, întărirea, sprijinirea şi dezvoltarea 
ei  în  toate  ramurile  ştiinţiale  prin  studii,  prin 
elaborarea şi edarea de opuri şi de trataturi ştiinţiale, 
prin premii şi stipendii pentru diferitele specialităţi 
de ştiinţă, artă şi alte asemenea; - precum de a fi şi 
un  mijloc  de  înlesnire  a  studiilor  şi  un  centru  de 
adunare pentru acei bărbaţi, care vreu să urmărească, 
neîntrerupt,  dezvoltarea  literaturii  române...”  [19: 
175]. Din 1865 şi până la moartea sa, survenită la 
1/13 martie 1882, Gheorghe Hurmuzachi  a condus 
cu prudenţă şi devotament destinele Societăţii pentru 

Cultura şi Literatura Română în Bucovina [12: 477]. 
Şi tot din 1865 până în decembrie 1869 s-a numărat 
printre harnicii colaboratori ai Foii Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina .

Moartea  sa  (la  2  octombrie  1881  obţinuse 
diploma împărătească, prin care i se recunoaşte titlul 
nobiliar de baron) a însemnat o mare pierdere pentru 
Bucovina, fiindcă pe tot parcursul vieţii sale a fost 
un statornic şi devotat apărător al ei, dar mai ales al 
intereselor româneşti de aici. Moartea sa a constituit 
o pierdere ireparabilă şi pentru întreaga românime, 
pe care o vroia unită şi sub aspect politic,  căci nu 
întâmplător  despre  el,  ca  despre  cei  mai  mari 
jurisconsulţi ai Bucovinei, un contemporan scria că 
în timpul vieţii a fost “o figură dulce şi amabilă, care 
dorea să aibă în braţe spre a cuprinde cu ele câte un 
milion de români dintr-o dată” [5: XV].

Participând  la  ampla  mişcare  de  redeşteptare 
naţională a românilor bucovineni din cea de a doua 
jumătate  a  secolului  al  XIX-lea,  Gheorghe 
Hurmuzachi  a  militat  în  mod  deosebit  pentru 
unitatea  limbii  române  care  în  viziunea  sa  era 
“odorul cel mai preţios al naţionalităţii sale, secretul 
existenţei  seculare  şi  talismanul  viitorului  său  [6: 
10]. El mai are marele merit de a fi făcut ca întreaga 
viaţă românească din Bucovina să se desfăşoare în 
jurul Societăţii pentru Cultură şi Literatură,  “care a 
fost atât de generoasă, distribuind burse multor tineri 
români, pentru studii, acordând fonduri băneşti şcolii 
normale de învăţători şi învăţătoare pentru ca această 
instituţie  să  crească  oameni  destoinici  pentru 
activitatea  din  satele  Bucovinei,  editând  reviste 
literare,  calendare  şi  înfiinţând  şcoli  în  satele  şi 
comunele în care interesele naţionale ale românilor 
bucovineni erau pereclitate” [6: 10].

Gheorghe  Hurmuzachi  a  combătut  în  timpul 
vieţii  sale rătăcirile  lingvistice din Bucovina,  fiind 
un antipumnulist  înfocat şi  luptând pentru o limbă 
neaoşă  românească.  La  sugestia  lui   Gheorghe 
Hurmuzachi  în  corespondenţa  sa  cu  Dieta 
Bucovinei, cu primăria Cernăuţilor şi cu autorităţile 
centrale  din Viena,  Societatea  se folosea de limba 
română şi numai arareori se alătura, când era vorba 
de organele imperiale, şi  câte o traducere în limba 
germană.

Un  vis  al  său,  rămas  nerealizat,  din  cauza 
conjuncturii  politice  şi  a  îndărătniciei  episcopului 
Bucovinei  Eugenie  Hacman,  a  fost  ceva  legat  de 
înfiinţarea  unei  singure  mitropolii  ortodoxe 
româneşti  din  cadrul  monarhiei  habsburgice,  cu 
reşedinţe fie la Sibiu, fie la Cernăuţi, fapt care ar fi 
consolidat  poziţiile  românilor  din  provinciile 
încorporate  Austriei.  Andrei  Şaguna,  episcopul 
Ardealului,  dorea  o  singură  mitropolie  pentru  toţi 
românii  ortodocşi  din  Austria,  dar  atitudinea 
separatistă  a  episcopului  Hacman,  care  nu  dorea 
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acest  lucru,  a  produs  consternare  în  rândurile 
intelectualilor români din Bucovina. De exemplu, la 
9/21 februarie 1861 Gheorghe Hurmuzachi  îi  scria 
episcopului  Şaguna  cu  inima  sfâşiată  de  durere: 
“Excelenţă!  Vă  rog  încă  o  dată,  nu  uitaţi  biserica 
văduvită  a  Bucovinei,  provocaţi  pe  D-l  Episcop 
Hacman la conlucrare, pentru o singură mitropolie 
română ortodoxă şi alipirea Bucovinei către ea” [15: 
181].

Gheorghe  Hurmuzachi  şi-a  închinat  întreaga-i 
viaţă slujirii intereselor neamului românesc. El a fost 
un  patriot  înflăcărat,  un  militant  politic  de  frunte, 
animator al vieţii spirituale româneşti într-o vreme şi 
într-o  zonă  geografică  românească  nefavorabile 
afirmării românismului.

Eufrosina Hurmuzachi. Este cel de al patrulea 
copil al lui Doxachi Hurmuzachi, se naşte în 1819 şi 
educaţia,  la  acea vreme aleasă,  o primeşte  în  casa 
părintească. Cunoştea, ca şi sora ei Eliza, mai multe 
limbi străine, însă din pruncie şi-a cultivat în suflet 
dragostea  pentru  limba  maternă.  S-a  măritat  cu 
Petrache Petrino, o persoană foarte bogată de origine 
macedo-română, care avea averi moştenite la Viena 
şi  în  Basarabia.  Acest  Petrache  era  fiul  lui 
Hristodulo  Petrino,  venit  pentru  prima  dată  în 
Bucovina  după  1800,  împreună  cu  fratele  său 
Apostolo, pentru a cumpăra de la Teodor Musteaţă 
moşia Văşcăuţi pe Ceremuş. În 1809 aceşti fraţi au 
devenit  cetăţeni  austrieci,  iar  în  1816  au  făcut 
împărţeala averilor.  Apostolo a obţinut moşiile din 
Bucovina,  cumpărate  în  1808,  iar  Hristodulo – pe 
cele  din  Basarabia.  Acesta  era  căsătorit  cu 
bucovineanca Anastasia Petrovici  şi  în  1821,  când 
Moldova a fost cuprinsă de răscoala eteriştilor, s-a 
refugiat în Bucovina [3: 12].

Împreună cu Petrache Petrino, Eufrosina a trăit 
mai  mulţi  ani  în  Basarabia,  pe  moşia  Rujniţa  din 
judeţul Soroca, însă în perioada 1848-1850 ei s-au 
aflat  la  Cernauca,  unde  au  venit  în  contact  cu 
refugiaţii  moldoveni  şi  ardeleni  de  acolo.  Familia 
Petrino  se  mută  definitiv,  în  ianuarie  1859,  la 
Cernauca,  devenind  după  moartea  lui  Doxachi 
Hurmuzachi  singura  proprietară  a  moşiei.  Soţii 
Petrino se sting din viaţă, unul după altul, în 1891, 
sunt înmormântaţi în curtea bisericii Sf. Arh. Mihail 
şi  Gavril  din  Cernauca,  dar  moşia  pe  care  au 
stăpânit-o  ani  îndelungaţi  a  fost  vândută  unor 
persoane străine, venite din Galiţia, noii proprietari 
favorizând rutenizarea fostului cuib de moldovenie 
al Hurmuzăcheştilor.

Eufrosina  Hurmuzachi  era  o  femeie  cultă, 
iubitoare  de  muzică  şi  înclinată  spre  ideile 
pumnuliste. Figura “cu cap şi ochi de Minervă de la 
Rujniţa”,  cum  a  calificat-o  George  Bariţiu,  cel 
găzduit  după  evenimentele  revoluţionare  din 
Transilvania  anului  1848  în  conacul 

Hurmuzăcheştilor,  era  o  femeie  cu  o  cătătură 
misterioasă,  dar  de  o  bunătate  proverbială.  Ea  a 
purtat o vie corespondenţă cu fruntaşii revoluţiei de 
la 1848-1849, a iniţiat şi a participat la multe acţiuni 
filantropice.  Pentru  deosebita-i  contribuţie  adusă 
acţiunii  de sprijinire a Războiului  de independenţă 
din  anii  1877-1878  cu  importante  sume  băneşti, 
scame  şi  bandaje,  colectate  de  la  populaţia  din 
Bucovina, a fost decorată, din partea României, cu 
medalia „Crucea Regina Elisabeta”.

Din căsnicia Eufrosinei (Frosei) Hurmuzachi cu 
Petrache Petrino au rezultat  cinci  copii  cu o viaţă 
mai îndelungată.  Pulheria, fiica lor cea mare, a fost 
căsătorită  cu  baronul  Victor  Stârcea.  O  altă  fiică, 
Ileana, a devenit soţia medicului Vasile Volan. Nu 
cunoaştem  ocupaţiile  lui  Alexandru  Petrino  şi 
numele altui descendent al acestei bogate şi influente 
familii  boiereşti.  În schimb,  un fiu,  Dimitrie,  este, 
după 1860, cel mai de frunte poet al Bucovinei.

Dimitrie Petrino „activitatea sa literară”, destul 
de prodigioasă, o conjugă cu cea de membru activ al 
Societăţii  pentru  Cultura  şi  Literatura  Română  în 
Bucovina.  Primele  şi  cele  mai  frumoase  poezii 
aşezate pe temelii folclorice, dar în care se resimte şi 
influenţa alecsandrină, le publică în 1865 în „Foaia 
Societăţii...” [11: 183].

“Junimistul”  bucovinean  tipăreşte  la  Cernăuţi 
culegerile  de  versuri  “Flori  de  mormânt”  (1867), 
“Lumini  şi  umbre” (1870),  poemul  “Raul” (1875), 
iar la Iaşi – poemul în trei cânturi  “La gura sobei” 
(1875). În 1869 el editează broşura  “Puţine cuvinte 
despre  coruperea  limbii  române  în  Bucovina”,  în 
care  atacă  vehement  aderaţia  lui  Aron  Pumnul  la 
principiile  etimologismului.  În  1870  Mihai 
Eminescu  va  condamna  lipsa  de  respect  a  lui  D. 
Petrino  faţă  de  memoria  fostului  său  profesor  A. 
Pumnul.

Acest talentat nepot al vrednicului boier-patriot 
şi cărturar Doxachi Hurmuzachi în 1875 s-a stabilit 
definitiv  în  Moldova,  iar  “T.Maiorescu îl  numeşte 
director al  Bibliotecii  centrale din Iaşi,  în locul lui 
M.Eminescu,  care  devine  revizor  şcolar,  un  timp 
este  suplinitor  la  Catedra  de  limba  română  a 
universităţii ieşene” [8: 95].

Născut  la  Rujniţa,  Basarabia,  în  1838,  D. 
Petrino se stinge din viaţă, în neagră mizerie, la 30 
aprilie 1878 în Bucureşti.

Eliza  Hurmuzachi.  Cea  mai  mică  fiică  a  lui 
Doxachi Hurmuzachi  s-a numit  Eliza, dar i se mai 
spunea şi Săftica. Era născută în 1821 la Cernauca şi 
carte învăţase cu guvernanta la curtea boierească [4: 
169].  Cunoştea  cinci  limbi  străine  şi  avea  să 
participe activ la viaţa politică, culturală şi  socială 
atât  din  Bucovina,  cât  şi  din  Moldova  [14:  186], 
unde  se  stabilise  după  căsătoria  sa  cu  logofătul 
Gheorghe Sturza, fost pretendent la tronul Moldovei. 
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Acesta, fiind proprietarul moşiei Dulceşti din ţinutul 
Romanului, nu avea studii şi pe la 1849 era „bătrân, 
cam de vreo 60 de ani,  însă  bogat,  avea un venit 
anual de cinci mii de galbeni împărăteşti” [17: 125], 
pe când Eliza era “o femeie cam de 40 de ani, foarte 
cultă  şi  erudită,  care  afară  de  limba  maternă  cea 
română,  mai  vorbea  şi  limbile  germană,  franceză, 
italiană, greacă, polonă şi rusească” [17: 125].

Fiind născută în 1821 nu putea să aibă în 1849 
cam  40  de  ani,  după  cum  mărturiseşte  fostul 
participant la evenimentele revoluţionare de la 1848 
din  Transilvania  Ioan  Rusu,  care  s-a  aflat  printre 
refugiaţii  ardeleni,  moldoveni  şi  munteni  în 
Bucovina  şi  care  a  cunoscut  bine  familia 
Hurmuzachi.  Din  informaţiile  lui,  însă,  reiese  că 
Eliza cunoştea nu cinci, ci şase limbi străine, că era 
o femeie extrem de primitoare, mărinimoasă şi care 
în  orice  împrejurare  a  manifestat  dragoste  faţă  de 
semenii  şi  năpăstuiţii  de  soartă.  Din  informaţia 
acestuia mai aflăm că soţii Sturdza dispuneau de „o 
bibliotecă foarte frumoasă şi bogată în care se aflau 
operele  tuturor  scriitorilor  renumiţi  în  timpul  de 
atunci”  [17:  125].  Eliza,  care  frecventa  cercurile 
înalte,  avea  contacte  cu  persoane  de  la  curtea 
domnească,  era  nelipsită  de  la  spectacolele  trupei 
teatrale din Iaşi, iubea peste măsură moda şi luxul. 
Tot Ioan Rusu ne spune că „m-a cuprins mirarea de 
luxul cel mare ce am văzut şi anume: de câte ori se 
întorcea  acasă  de  la  o  vizită  madam  Sturdza 
totdeauna se îmbrăca în altă haină şi alte sumesuri, 
zicând că cu o haină şi un rând de sumesuri numai o 
vizită se poate face” [17: 129].

Fiind  doamne  foarte  cunoscute  în  societatea 
românească din cea de a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea  atât  prin  erudiţia  lor,  cât  şi  pentru marea 
iubire de neam,  pentru promovarea ideii  naţionale, 
subiectele  de  predilecţie  ale  surorilor  Hurmuzachi 
erau,  după  cum  menţionase  G.  Bariţiu, 
contemporanul lor,  “educaţiunea, literatura, muzica, 
la  care  se  adăuga  grija  cea  mare  de  a  înmulţi 
colecţiunile cântecelor naţionale din ţările locuite de 
români, a le clasifica şi a face spese considerabile, ca 
cele ce se aflau calificate să fie puse pe note” [5: 
XXVIII].  La  îndemnul  Elizei  şi  Eufrosinei, 
compozitorul Carol Mikuli, care în 1847 i-a vizitat 
pe Hurmuzăcheşti, a adunat şi publicat în 4 fascicole 
“48  Aires  nationaux  roumains”,  însumând  balade, 
hore, doine şi cântece păstoreşti. Împreună cu fratele 
său  Constantin,  Eliza  Sturdza  s-a  îngrijit  de 
culegerea  şi  transcrierea  altor  36  de  cântece 
naţionale româneşti, puse pe note de Carol Mikuli, 
care au văzut lumina tiparului la Lipsca [13: 162].

Martoră  a  evenimentelor  revoluţionare  de  la 
1848-1849,  Eliza  Sturdza  s-a  aflat  mult  timp  în 
corespondenţă  cu  foşti  refugiaţi  din  cele  trei  ţări 
române la Cernăuţi şi Cernauca. A corespondat mai 

cu  seamă  cu  fruntaşul  vieţii  politice  din  Ardeal 
George Bariţiu şi cu poetul din Moldova Gheorghe 
Sion.  Într-o  scrisoare  adresată  lui  Bariţiu,  dânsa 
zicea: „Onoraţi virtuţile femeilor române, cer eu de 
la  bărbaţii  naţiunii  române”.  La  această  cerinţă 
Bariţiu avea să opineze:  “Nu este permis bărbaţilor 
naţiunei  a  desconsidera  devotamentul  acelor  femei 
care au conlucrat şi conlucră la realizarea salvatoarei 
noastre  civilizaţiuni”  [5:  XXVIII].  Apoi,  făcând 
trimitere la scrisoarea din 28 ianuarie 1850 a Elizei 
Sturdza, în care aceasta releva:  “Daţi-mi voie să vă 
spun intima  mea  convingere că,  într-adevăr,  cauza 
naţională  va  reuşi  fără  îndoială,  în  câtă  vreme  va 
avea aşa demni şi curajoşi apărători”, Bariţiu avea să 
afirme:  “Femei  române  care  în  mijlocul  unei 
reacţiuni generale din toată Europa... într-o epocă a 
pesimismului  universal,  aveau  tăria  de  suflet  şi, 
cutez  a  zice,  divina  presimţire  şi  prevedere  a 
emancipării  neamului  nostru,  femei,  am  zis,  de 
această mărime sufletească, nu se poate să rămână 
retrase  şi  ascunse  înaintea  ochilor  naţiunii.  Nu 
domnilor,  aceasta  nu  se  mai  poate.  Eu  am comis 
indiscreţiunea  pe  care  o  văzurăţi;  comiteţi  şi  d-
voastră asemenea cazuri în care veţi descoperi virtuţi 
ca ale surorilor Hurmuzachi...” [5: XXVIII].

Cuvinte deosebit de elogioase la adresa Elizei a 
rostit  şi  poetul  Dimitrie  Bolintineanu,  care  a  fost 
oaspetele  familiei  Sturdza la  Dulceşti.  El  zicea  cu 
entuziasm:  “D-na  Sturdza  fiica  patrioatei  familii 
Hurmuzachi,  este  una  din  cele  rari  excepţii  ce 
recheamă  vechiul  timp al  doamnelor  române,  care 
ştiu  cu graţia  cea  mai  exchiză  să  împartă  virtuţile 
casnice cu virtuţile patriotice” [7: 285].

Eliza  Sturdza  nu  a  avut  copii  şi  de  aceea  a 
împărţit  cu  bucurie  ajutoare  altor  familii  mai 
numeroase,  ale  căror  odrasle  doreau  să  obţină  o 
educaţie aleasă.

Eliza a fost neobosită în lupta ei pentru unirea 
Moldovei şi Munteniei. Anume datorită acestui fapt 
ea  a  fost  vizitată,  la  Dulceşti,  în  august  1866,  de 
către  principele  Carol  I.Apoi,  în  primăvara  anului 
1879,  Ion  C.Brătianu  a  vizitat-o  împreună  cu 
Gustav, principele moştenitor al Suediei.

Eliza Sturdza s-a stins din viaţă în 1885. Ea îşi 
doarme somnul de veci la Dulceşti, alături de fraţii 
săi Constantin, decedat în februarie 1869, şi Alecu, 
repausat în martie 1871.
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RÉSUMÉ

On analyse l’activité d’une famille d’intellectuels de la Boukovine – les Hourmuzachi, qui a contribué  
essentiellement au développement de la culture et de la littérature roumaine de la Boukovine en XIX s.

Mots-clés: les Hourmuzachi, la littérature roumaine, la culture, la Boukovine, Ciornivka.
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

УДК 378.147.15: 811.133.1’36                                                                      © 2008 Руснак Д.А. (Чернівці)

ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЗНАНЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У  СТУДЕНТІВ-
ФІЛОЛОГІВ ІІ КУРСУ В КОНТЕКСТІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ 

Розглядається  питання  концептуалізації  
граматичних  знань  як  засобу  формування 
білінгвальної  свідомості  студентів-філологів  ІІ  
курсу.  Пропонується  використовувати  метод 
концептуалізації  на  етапі  презентації  
граматичного матеріалу, що проілюстровано на 
прикладі  вживання  граматичної  структури 
Subjonctif в означальних реченнях після іменників  
з неозначеним артиклем. 

Ключові  слова:  засвоєння  знань,  стратегії  
навчання,  білінгвальна  свідомість,  когнітивний 
підхід,  концептуалізація  граматичних  знань,  
мовленнєва ситуація.

Навчання  граматики  у  мовному  ВНЗ 
передбачає формування у студентів граматичної  
компетенції як  комплексу  знань,  навичок  та 
умінь,  оволодіння  якими  дозволить  студентові 
породжувати  граматично  правильне  іншомовне 
мовлення,  а  також  граматично  коректно 
інтерпретувати зміст різних типів висловлювань 
у  залежності  від  сфери  спілкування  [8:  119].  З 
психологічної  точки  зору,  змістом  формування 
граматичної  компетенції  виступає  процес 
засвоєння,  який  визначається  І.О.Зимньою  як 
процес  прийому,  смислової  переробки, 
збереження отриманих знань й застосування їх у 
нових  ситуаціях  виконання  практичних  і 
теоретичних  завдань,  тобто  використання  цих 
знань  у  формі  умінь  на  основі  цих  знань 
розв’язувати нові задачі [6: 234]. За визначенням 
С.Л.Рубінштейна,  процес  міцного  засвоєння 
знань  є  центральною  частиною  навчального 
процесу.  Це  –  складний  процес,  який  включає 
сприймання  матеріалу,  його  осмислення,  його 
запам’ятовування й таке оволодіння ним, яке дає 
можливість  вільно  ним  користуватися  в  різних 
ситуаціях,  по-різному   оперуючи  ним  [9:  502]. 
Звідси  виділяються   чотири  стадії  процесу 
засвоєння: 

1) первинне ознайомлення з матеріалом, або 
його сприймання;

2) осмислення матеріалу;
3) спеціальна  робота  на  запам’ятовування 

цього матеріалу;
4) оволодіння  матеріалом  як  можливість 

оперувати  ним  у  різних  умовах,  застосовуючи 
його на практиці [6; 9]. 

При  цьому,  зазначається  психологами,  ці 

стадії  взаємопов’язані  й  зубумовленими 
характером взаємодії викладача і студентів. Так, 
процес сприймання включає в себе осмислення. 
Останнє, в свою чергу,  будучи другою стадією, 
входить до першої й водночас є основою третьої 
стадії  –  запам’ятовування.  Запам’ятовування 
матеріалу,  за  Л.С.Рубінштейном,  є  не  тільки 
постійним  осмисленням,  включенням  у  нові 
смислові  зв’язки,  а  й  переосмисленням  цього 
матеріалу.  Головним при цьому є здійснення не 
тільки  репродуктивного,  а  й  продуктивного 
відтворення  навчального  матеріалу.  Четверта 
стадія засвоєння – застосування на практиці – є 
не  лише  результатом  навчання,  а  й  способом 
оволодіння  знаннями,  їх  закріпленням, 
формуванням  міцних  навичок.  На  цій  стадії 
оволодіння  знаннями  спрямоване  вже  не  на 
учіння, а на практичні цілі [9: 508].

Враховуючи той факт, що міцність засвоєння 
знань  суттєво  залежить  від  первинного 
ознайомлення  студентів  з  навчальним 
матеріалом та з його осмисленням, ми поставили 
за мету цієї статті визначити оптимальний метод 
презентації  граматичного  матеріалу  студентам-
філологам  ІІ  курсу  з  метою  міцного  засвоєння 
цього  матеріалу,  запам’ятовування  та 
подальшого використання студентами у  своєму 
мовленні. 

Фахівцями  доведено,  що  оволодіння 
іншомовним мовленням відбувається  за  тією ж 
схемою,  що  й  рідною  (Зимня  І.О.,  Черноватий 
Л.М.).  В  основі  мовленнєвої  діяльності 
іноземною й рідною мовами, зазначає І.О.Зимня, 
лежать ті ж самі механізми, проте в іншомовній 
мовленнєвій  діяльності  вони  характеризуються 
нижчим  рівнем  функціонування  [5:  108]. 
Повноцінність функціонування цих механізмів у 
мовленнєвій  діяльності  ІМ  досягається  в 
результаті  спеціально  спрямованих  вправ, 
зокрема  на  відпрацювання  операцій 
внутрішнього (лексико-граматичного) оформлення 
висловлювання, оскільки  відбір мовних засобів 
для формування і формулювання думки у формі 
висловлюваних  суджень  є  однією  з  труднощів 
здійснення  іншомовної  мовленнєвої  діяльності 
[5: 112].

Відомо, що говорячи рідною мовою, людина 
спрямовує  свою  головну  увагу  на  зміст 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 136



висловлювання,  тобто  що  сказати  і  в  якій 
послідовності. Відбір необхідних мовних засобів 
із  довготривалої  пам’яті  й  утримування 
результатів формування й формулювання думки 
в  оперативній  пам’яті,  тобто  те,  як  сказати, 
здійснюються  без  спрямованого  й 
усвідомлюваного  мовцем  контролю  свідомості, 
тобто  на  рівні  навички.  В  процесі  формування 
вміння виражати свої думки ІМ, унаслідок того, 
що мовні  засоби ще недостатньо зафіксовані  у 
довготривалій  пам’яті,  і  ще  немає  навички 
оперування ними, увага мовця буде спрямована і 
на цей формальний аспект акту говоріння, тобто 
на  відбір  мовних  засобів  і  складання  з  них 
повідомлення  [5:  157].  Так  виникає  важка 
психологічна  проблема  розподілу  уваги  на  два 
об’єкти.  Тому  більшість  психологів 
(В.А.Артемов,  Б.В.Беляєв,  Н.И.Жинкин, 
А.А.Леонтьев та ін.) розглядають спрямованість 
уваги мовця тільки на смисловий зміст у процесі 
висловлювання  й  переведення  процесу  відбору 
мовних  засобів  на  рівень  навички  як 
найважливіший критерій володіння ІМ. Оскільки 
засвоєння нової мови є пізнавальним процесом, 
який  безпосередньо  стосується  свідомості 
суб’єкта,  то,  в  термінах  П.Я.Гальперіна, 
головним завданням навчання ІМ є формування 
іншомовної  свідомості,  перебудова  мовної 
свідомості того, хто навчається, на іншомовний 
лад [2]. Це означає, що ІМ має бути представлена 
студентам як мовна свідомість, яка визначається 
П.Я.Гальперіним  як  смисл  усіх  формальних 
структур  мови,  її  власне  мовні  значення  щодо 
позамовної  дійсності,  а  відображення  цієї  
системи в індивідуальній свідомості являє собою 
мовну свідомість суб’єкта [2: 67]. Відображена в 
мові  реальність виступає  в мовній свідомості  у 
формі  лінгвістичних  категорій.  Тому 
“перебудова”  лінгвістичної  свідомості  на 
іншомовний лад можлива тільки через засвоєння 
лінгвістичних  категорій,  які  складають  суттєву 
ознаку мови взагалі  й своєрідно представлені  в 
кожній окремій мові [10: 76].  Водночас фахівці 
підкреслюють,  що  формування  іншомовної 
свідомості в чистому вигляді неможливе, йдеться 
про формування білінгвальної свідомості, в якій 
співіснують  дві  мовні  картини  світу  [7].  Саме 
тому важливо, щоб іншомовний матеріал набув 
для  студента  смислу,  тобто  студент  має 
зрозуміти роль і місце матеріалу в системі мови 
як  структурного  елементу  іншомовної  картини 
світу.  Мовна  свідомість кожної  лексичної  й 
особливо  граматичної  категорії,  стверджує 
П.Я.Гальперін,  –  є  сукупністю  значень  всіх  її  
форм, яка представлена в живих мовах завжди 
обмеженим  набором,  у  чіткому  відношенні  до 

певних  умов  їх  застосування  [4:  97].  Тому при 
навчанні  ІМ  необхідне  звернення  до 
когнітивного  рівня  свідомості  суб’єкта,  тобто 
потрібно презентувати іншомовний граматичний 
матеріал  з  точки  зору  його  місця  в  загальній 
структурі  виучуваної  мови,  а  дії  з  цим 
матеріалом  –  з  точки  зору  значень,  які  можна 
виразити,  використовуючи  цей  матеріал  у 
мовленні.  При  цьому  вивчення  граматики  як 
системи категорій в єдності їхніх форм і значень 
повинне супроводжуватись активною практикою 
в іншомовній мовленнєвій діяльності.  З  іншого 
боку,  мислення  людини  формується  на  базі 
рідної  мови,  а  засвоєння  будь-якої  ІМ  може 
відбуватися тільки при умові  взаємодії рідної й 
іноземної  мов.  Тому  одним  із  завдань 
формування білінгвальної свідомості студентів є 
систематична диференціація категорій іноземної 
й  рідної  мов  у  процесі  набуття  граматичних 
знань [10: 78]. Забезпечення взаємодії двох мов 
засобами  спеціально  спрямованих  вправ  на 
порівняння  вживання  певного  граматичного 
явища  в  українській  та  французькій  мовах 
дозволить  студентам  уникати  інтерференції  та 
прискорить процес навчання. 

Сьогодні  прийнято  вважати,  що  знання 
скоріше конструюються тим, хто навчається, а не 
передаються  йому.  Зокрема,  П.Я.Гальперін 
зазначає, що в орієнтовну основу дії від самого 
початку  включаються  не  тільки  теоретичні 
знання,  а  й  такі  операції,  які  дозволять  знайти 
шукану  величину  в  конкретних  матеріалах. 
Знання  формуються  без  попереднього 
заучування,  в  процесі  виконання  поставлених 
завдань;  у  підборі  останніх  повинні 
враховуватися  всі  типи  матеріалу  так,  щоб 
практика  була  представлена  в  усіх  бажаних 
формах [3:  262].

У когнітивній психології знання поділяються 
на  два  типи:  декларативні  (знання  що?)  і 
процедурні (знання  як?). Дж.Андерсон визначає 
декларативне  знання як  експліцитне  знання 
різноманітних  фактів,  яке  ми  можемо 
повідомити  і  яке  ми  усвідомлюємо,  а 
процедурне –  як  знання  про  те,  як  виконувати 
дію, і воно часто імпліцитне [1: 235]. Виходячи із 
цього визначення, ми можемо стверджувати, що 
декларативні  граматичні  знання включають 
знання  мовних  одиниць  і  правил  їх 
функціонування  в  мовленні.  Процедурні  
граматичні  знання проявляються  під  час 
виконання  дій,  тобто  це  реалізація 
декларативних  знань  у  процесі  граматичного 
оформлення усного/письмового мовлення. 

Зазначимо,  що  в  процесі  навчання 
граматичного матеріалу використовуються  різні 
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типи учбової інформації (УІ), які класифікуються 
фахівцями  на  три  типи:  зразок  мовлення  (ЗМ),  
структурно-функціональна  модель  та  правила 
або  алгоритми  [11].  Відповідно  до  типу  УІ, 
пояснення  граматичного  матеріалу  студентам 
можливо  двома  методами:  дедуктивним  та 
індуктивним.  Дедуктивний  метод як  метод 
аналізу працює  від  ”загального  до  окремого”. 
Індуктивний  метод ґрунтується  на  синтезі й 
означає  рух  у  пізнавальному  процесі  від 
“окремого  до  загального”.  При  дедуктивному 
підході  студентам  спочатку  пропонується 
мовленнєва  ситуація,  в  якій  вживається  певне 
граматичне явище, та правила його вживання в 
аналогічних  умовах.  При  індуктивному  підході 
використовується  прийом  “евристичних  бесід”: 
студентам пропонуються декілька прикладів, на 
основі  яких  вони  самостійно  виводять  правило 
вживання запропонованого граматичного явища. 

У  когнітивному  підході  до  навчання 
перевага  надається  індуктивному  шляху 
отримання  знань,  що  передбачає  оптимальну 
організацію  пізнавальних  дій  студентів,  яка  б 
моделювала  природну  пізнавальну  поведінку 
людини.  Це  означає,  що  процес  утворення 
лінгвістичних  понять  як  у  рідній,  так  і  в  ІМ, 
включає  певну  послідовність  ментальних  дій. 
Утворення лінгвістичного поняття, або концепту, 
відбувається  певним  шляхом,  за  визначеною 
пізнавальною  схемою,  яка  отримала  у 
французькій  методиці  назву  „концептуалізація 
знань” [12; 13; 14]. Вона включає чотири етапи:

1) конкретний  досвід:  ознайомлення 
студентів із граматичним явищем у процесі його 
функціонування;

2) спостереження  (чи  рефлексія): 
формування  первинного  уявлення  про 
граматичне явище;

3) експеримент:  формулювання  гіпотези 
про  функціонування  граматичного  явища 
метамовою студентів;

4) корекція  висновків:  перевірка  здатності 
студентів  вживати  граматичне  явище  в 
мовленнєвих ситуаціях.

Ця стратегія процесу засвоєння знань може 
співвідноситися  у  психолого-дидактичному 
плані  зі  схемою  поетапного  керування 
формуванням  розумових  дій  П.Я.Гальперіна, 
який  виділяє  в  будь-якій  розумовій  дії  дві 
основні  частини:  орієнтовну  і  виконавчу. 
Орієнтовна  частина  намічає  шляхи  і  засоби 
виконання  дії,  а  виконавча  –  їх  реалізує. 
Адекватне  орієнтування  є  універсальним 
принципом,  який  зумовлює  успіх  виконання 
будь-якої  діяльності  взагалі.  При  поетапному 
формуванні  студент  виконує  вправи, 

використовуючи орієнтовну основу дії відразу ж, 
минаючи  етап  її  запам’ятовування.  Таке 
засвоєння  знань  відбувається  мимовільно,  в 
процесі виконання вправ і сприяє інтеріоризації 
знань за рахунок мовленнєвої практики [3]. 

Як  УІ в  цьому випадку виступає  ЗМ,  який 
презентує  функціонування  мовного  явища  в 
реальних  умовах  комунікації.  Презентація 
граматики на  основі  ЗМ має  свої  переваги,  які 
проявляються  в  тому,  що  граматичні  явища 
виступають у дії, в комплексі їхньої мовленнєвої 
реалізації.  Крім того,  в  процесі  навчання перед 
студентами  постають  завдання,  які  сприяють 
використанню  таких  навчальних  когнітивних 
стратегій, як ідентифікація ГС, диференціація та 
класифікація  граматичних  явищ,  здогадка, 
переклад із ФМ на рідну, аналіз ЗМ, індуктивне 
виведення правила.

Застосування методу концептуалізації знань 
на  етапі  презентації  студентам  ІІ  курсу 
граматичної  структури  Subjonctif видається  нам 
найбільш  раціональним,  оскільки  цей  метод 
сприяє  розумінню  студентами  ролі  й  місця 
граматичних  категорій  у  загальній  структурі 
французької мови та забезпечує міцне засвоєння 
граматичних  знань.  Зокрема,  граматична 
структура Subjonctif виражає  поняття,  яке  не 
збігається з відповідним поняттям в українській 
мові.  Відповідно,  поряд  із  трудністю 
формоутворюючого  характеру  (парадигма 
дієслова) виникає також трудність у формуванні 
у свідомості студентів граматичного поняття, яке 
не характерне для рідної мови. Тому у студентів, 
унаслідок  інтерференції  рідної  мови,  часто 
спостерігається  розрив  між  декларативними та 
процедурними  знаннями,  коли  студент  може 
провідміняти  дієслово,  відтворити  граматичне 
правило,  проте  не  може  вжити  його  у  своєму 
мовленні.  З метою  оптимізації  засвоєння  як 
декларативних,  так  і  процедурних  граматичних 
знань  ми  пропонуємо  застосувати  метод 
концептуалізації  на  етапі  презентації 
граматичної  структури  Subjonctif,  що 
проілюструємо  на  прикладі  вживання  цієї 
структури  в  означальних  реченнях  після 
іменників з неозначеним артиклем. З огляду на 
вищевикладене,  процес  концептуалізації  знань 
вживання Subjonctif ми розподілили на 4 етапи. 

На першому етапі студентам пропонується 
прослухати/переглянути,  невеликий  за  обсягом 
рекламний  текст/  відеотекст,  який  ілюструє 
вживання Subjonctif та  Indicatif в  означальному 
реченні після іменників з неозначеним артиклем. 
Наприклад, 

- Je cherche une robe qui soit très belle et  qui 
m’aille très bien.
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- Enfin  j’ai  trouvé  une  robe  qui  me  plaît 
beaucoup. 

Voix off : Les robes Georges Rech. Les robes qui 
vous vont très bien!

Після ознайомлення з текстом перевіряється 
розуміння  його  змісту  за  допомогою  типових 
запитань  (Où  se passe l’action?  Quels sont les 
personnages?  Quel est le produit présenté?  A quel 
public s’adresse cette publicité?  etc),  що,  в  свою 
чергу,  створює ситуативний контекст уживання 
запропонованих  граматичних  структур  у 
французькій мові.

Після  перевірки  розуміння  змісту 
студентами на  другому  етапі відбувається 
виділення  поданої  граматичної  структури 

завдяки запитанням викладача типу  Qu’est-ce qui 

précède…suit…change…? Головне,  щоб  викладач 
не  пропонував  готову  відповідь,  а  дав 
можливість  студентам  для  роздумів.  Студенти 
мають  визначити,  що  дві  форми  Subjonctif та 
Indicatif можуть вживатися паралельно в одному 
й тому ж оточенні. 

Після  цього,  на  третьому  етапі,  студенти 
висувають  свої  гіпотези  щодо  функціонування 
Subjonctif та Indicatif в означальних реченнях. Всі 
запропоновані гіпотези приймаються викладачем 
та ілюструються іншими прикладами. Студенти 
повинні  дійти  висновку,  що  в  підрядному 
означальному  реченні  після  іменників  із 
неозначеними  артиклями  Subjonctif вживається 
тоді,  коли  виражається  неозначеність  події  або 
якості,  а  Indicatif –  тоді,  коли  йдеться  про 
реальний  факт  або  подію.  Студенти  повинні 
зрозуміти,  що  вибір  способу Subjonctif або 
Indicatif залежить не від формальних умов, а від 
наміру мовця.

Із  метою  уникнення  інтерференції  рідної 
мови  на  цьому  етапі  бажано  запропонувати 
студентам  вправу  на  порівняння  вживання 
поданих граматичних структур  в українській та 
французькій мовах:

Soulignez la traduction qui convient le mieux 
aux structures grammaticales proposées :

- Je cherche une robe qui soit   très belle et qui 
m’aille très bien 

a)  Я  шукаю  дуже  гарне  плаття,  яке  мені 
пасуватиме.

b)  Я шукаю плаття, яке було б гарним і яке 
мені пасувало би. 

-  Enfin j’ai trouvé  une robe qui me plaît 
beaucoup.

a)  Нарешті  я  знайшла  плаття,  яке  б  мені 
сподобалось.

 b) Нарешті  я  знайшла  плаття,  яке  мені 
подобається. 

Останній,  четвертий  етап,  полягає  в 

перевірці  набутих  студентами  знань.  Викладач 
пропонує  студентам  нові  ситуації,  в  який 
вживаються опрацьовані граматичні структури, і 
перевіряє  здатність  студентів  правильно 
використовувати  Subjonctif та  Indicatif у 
мовленнєвих ситуаціях. Наприклад, завдання на 
заповнення пропусків: 

І. Ouvrez les parenthèses et mettez les verbes 
aux  temps  qui  conviennent  selon  l’intention  de 
celui qui parle :

1. - Je cherche un shampooing qui ........... (faire) 
briller mes cheveux.

Voix off: Fructis des Laboratoires Garnier, c’est 
un shampooing qui ......... (faire) briller vos cheveux.

2.  -  J’ai  envie  d’un rouge  à  lèvres  qui  ......... 
(avoir) un effet tatouage. 

Voix  off :  L’Oréal  a  créé  un  rouge  à  lèvres 
qui ........... (avoir) un effet tatouage.

Corrigés: 1. fasse / fait; 2. ait / a.
Наступне  завдання  –  на  диференціацію 

речень, в яких вживається Subjonctif та Indicatif.
II. a) Entourez les numéros des phrases où 

l’on emploie le Subjonctif. 
b) Traduisez-les en français.
1.  Ви повинні обрати чорний шоколад,  який 

сказав би “ні” гіркоті !  
2. Гіркота поїхала у відпустку. Новий Poulain 

Noir Caresse, шоколад, який каже “ні” гіркоті.
3. Я хочу відвідати країну, де б поєднувались 

краса  природи,  блиск  минулого  та  культура 
сьогодення.  –  Греція.  Дослідіть  свої  відчуття  у 
Греції!

4.  Я шукаю продукт,  який був  би свіжим і 
низькокалорійним (мав би мало калорій).  –  Tic 
Tac: багато свіжості і всього дві калорії!

5.  Нова  зволожуюча  сила.  Єдина  річ,  яку 
помічають, це – Ви! (Synergie de Garnier).

6. Я їм Danone Nature кожного дня, оскільки 
він  містить  натуральні  активні  речовини, 
ферменти,  які Danone ретельно  обирає.  І  вони 
допомагають  моєму  тілу  добре  функціонувати. 
(Danone Nature).

Corrigé: a) 1 ; 3 ; 4.
b) 1. Vous devriez choisir un chocolat qui     dise   

non à l’amertume! 
3. Je veux visiter un pays o  ù    se     conjuguent   la 

beauté  de la nature,  la splendeur du passé  et la 
culture d’aujourd’hui.  –  La  Grèce.  Explorez  vos  
sens en Grèce!

4. Je cherche un aliment qui soit frais et  qui ait 
peu de calories. – Tic Tac: beaucoup de fraîcheur et  
seulement deux calories!

Після  цього  студентам  пропонується 
продуктивне  завдання  створити  аналогічні 
рекламні  тексти,  де  б  вживалися  граматичні 
структури Subjonctif та Indicatif. Наприклад:

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 386. Романо-слов’янський дискурс 139



-  Imaginez un spot où le personnage exprime 
une idée de recherche sur un produit de beauté et  
la voix off lui propose le produit recherché. 

 Отже,  оволодіння  граматичними знаннями 
відбувається  індуктивним  шляхом,  який 
передбачає  оптимальну  організацію 
пізнавальних  дій  студентів  відповідно  до 
природної  пізнавальної  поведінки  людини,  що 
сприяє  формуванню  мовної,  зокрема 
білінгвальної,  свідомості  суб’єктів  навчання. 
Перспективним є,  на нашу думку,  застосування 
методу  концептуалізації  при  розробці  вправ  в 
умовах комп’ютерної програми для формування 
граматичної компетенції у студентів-філологів ІІ 
курсу.
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SUMMARY

In the article we examine the problem of using the conceptualization as the method of acquisition the  
grammar knowledge. The application of this method is proposed at the phase of grammar presentation.  
Subjunctive mood serve for example.
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