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ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

УДК 811.133.1’42  © 2008 Минкин Л.М. (Харьков) 

ПСИХОМЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА ОТ СЛОВА К ДИСКУРСУ

Аналізуються  окремі  моменти  мисленнєво-
мовленнєвої діяльності людини в контексті теорії  
психосистематики  Г.Гійома,  зокрема  обгово-
рюється роль свідомого й несвідомого в менталь-
них  операціях  розвитку  думки  від  слова  до 
дискурсу.

Ключові  слова:  теорія  психосистематики,  
ментальні  операції,  мисленнєво-мовленнєва діяль-
ність, слово, дискурс.

В небольшом по объёму исследовании, посвя-
щенном психомеханике единиц синтаксиса, Р.Ва-
лен [21], один из последователей Г.Гийома, пока-
зывает, как реализуются свойства слова, особенно-
сти его интеграции в синтагме и во фразе (в выс-
казывании). “Операционная мысль из глубины бес-
сознательного  или  подсознательного  обладает 
огромной конструктивной силой, огромной потен-
цией. Она создает все здание языка как механизма, 
как системы, именно она руководит работой этого 
механизма (психомеханизма)” [10: 184-185]. Меха-
низм перевода мысли в слово путем специальных 
программ (схем) принадлежит к методу исследо-
вания  и  объекту  описания.  Противопоставление 
языка (потенциального) и речи (актуализированно-
го) осуществляется в рамках интегрального пред-
ставления речевой деятельности. Объяснение наб-
людаемых синтаксических  единиц  дискурса  воз-
можно па основе выявления специфики психоме-
ханизмов языка путем реконструкции его опера-
тивных программ. При этом имеется в виду, “что 
предметом речи как предметом выражения являет-
ся обдуманное (le pensé),  a предметом языка как 
предметом  представления  является  мыслимое  (le 
pensable)”  [2:  94]. Аналитически  упреждающая 
роль языка по отношению к речи, как конструкций 
разных временных планов, может быть представ-
лена как переход от мыслимого к обдуманному:

1 этап: мыслимое – язык и 
его психомеханизмы интегрируются 

в речевой
деятельности2 этап: обдуманное – речь 

и ее психомеханизмы

Содержание языка – это данная разом челове-
ческому  сознанию вся  совокупность  мыслимого, 
но не в виде выражения, а в виде систематизиро-
ванного  представления.  Содержание  речи  –  это 
выборочная часть мыслимого, использованная для 
производства действительно обдуманного [2:  96]. 
Гийом  анализирует  в  основном  первый  этап 

речевой деятельности.
Оперативные программы (механизмы) “рабо-

тают” при интеграции слов в синтагму,  синтагм 
во фразу, фразы в речь (дискурс). Исходным яв-
ляется  слово,  программа  которого  предполагает 
образование синтагмы в соответствии с его фор-
мальными  и  функциональными  свойствами  [21: 
17].  Оперативные программы различаются свои-
ми целевыми установками: целеустремление воз-
можности относится к слову, как к потенциальной 
единице  языка,  а  следовательно – к  синтагме  и 
фразе; дискурсивное целеустремление направлено 
к реализации [2: 55].

Оперативная программа слова реализуется в 
специальном  режиме  инциденции  (для  каждой 
части речи) на первом этапе фразового синтеза, в 
синтагме.  Например,  в  синтагме  (ип)  très  gros  
chat существуют такие зависимые отношения:

[ип] très         gros       chat     [2: 27]

Характерно,  что определенный режим инци-
денции  существует  и  во  фразовых  отношениях, 
например,  в  конструкции:  подлежащее  (имя)  – 
сказуемое (глагол) – дополнение (имя, местоиме-
ние),  где  глагол,  будучи  опорным  словом, 
определяет  смысловые  зависимости  подлежаще-
го-имени, как опорного компонента, а дополнения 
как вклада в значение глагола-сказуемого ([2: 43-
48] [подробнее о теории инциденции см. [3], [8], 
[13: 229-231], [16], [20: 14-26]).

При  переходе  от  потенций  языка,  области 
представлений,  которые  воплощаются  в  словах, 
виртуальное  означающее  слова  преобразуется  в 
актуализированное означающее как слова,  так и 
фразы [21]. Признание у фразы означающего им-
плицирует, естественно, означаемое. Это дает ос-
нование  рассматривать  фразу  как  знак.  Однако 
надо уточнить,  идет ли речь о фразе в потенци-
альной  сфере  представлений  (языке),  или 
актуальной  сфере  выражения  (речи).  Г.Гийом 
считает слово единицей языка, фразу - единицей 
дискурса  (речи).  По  мнению  одного  из  после-
дователей Г.Гийома Ж.Муанье, существуют мен-
тальные  схемы  фраз,  в  частности  повествова-
тельной  и  вопросительной,  конструктивно  во-
сходящие к потенциям слова, оперативные меха-
низмы которого обеспечивают переход от языка к 
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речи (дискурсу). Ж.Муанье считает, что менталь-
но-конструктивные схемы фразы представлены в 
потенциальной  области  речи  [19].  По  словам 
Г.Гийома, фраза “составляет, тем не менее, систе-
му. Система фразы представляет составную часть 
языка” [2: 107-108].

Наличие в основе формирования фразы конст-
руктивной  схемы  (системы)  и  интегративной 
семантики (ментальной сущности), которая может 
быть  определена,  как  минимальная  единица 
ментальной  информации  [15],  дает  основание 
считать  фразу  не  только  знаком  речи,  но  и 
потенциальной  единицей  языка  [6].  Системная 
потенция  фразы  обусловлена  оперативными 
программами  (схемами),  которые  ограничивают 
возможные реализации потенций слова в режиме 
инциденции;  потенциальные схемы фразы пред-
ставляют  результаты  работы (движения)  мысли, 
которая всякий раз повторяется при производстве 
речи:  ср.  например  противоположное  движение 
мысли  при  утверждении  (констатации)  и 
диалектическом – при формировании вопроса [19: 
100].  С помощью методики векторного анализа, 
разработанной  Г.Гийомом  относительно  морфо-
логических означаемых (слова), Ж.Муанье анали-
тически  показывает  зарождение  двух  оппози-
тивных фраз: вопросительной и утвердительной: 
мысль  движется  по  кругу  -  от  общего  (U1)  к 
частному (S), от частного к общему (U2): U1 – S – 
U2 [2:  164].  Утвердительная  фраза  зарождается 
при “открывающем” движении мысли, идущем от 
меньшего  к  большему,  к  общему  (тетический 
процесс).  Напротив,  вопросительная  (диалекти-
ческая) фраза зарождается при “закрывающемся” 
движении мысли,  идущем  от  большего к  мень-
шему, частному. Такое движение мысли представ-
ляет  “инварсивную  реплику”  вопросительной 
фразы;  оппозицию мыслительных операций при 
утверждении  и  вопросе  Ж.Муанье  представляет 
аналитически следующим образом [19].

U1 U2

тетический 
процесс

    S.... диалектический 
процесс

Такие  операции  (психомехапизмы)  сущест-
вуют как мысленное условие, определяющее след-
ствие употребления соответствующих фраз в  ре-
чевой ситуации. Это связано с тем, что единицы 
языковой  системы представляют  результативный 
этап  психомехапических  операций,  а  речевые  – 
процессуальный [5]. Подобное различие в “работе” 
психомеханизмов коррелятивно содержанию целе-
устремлений, осознанию и неосознанию субъектом 

конструктивного  субстрата  на  всех  этапах  его 
речевой деятельности. Так, в соответствии с фразо-
вым  целеустремлением  последовательное 
“включение”  слова  в  синтагму,  а  синтагмы  во 
фразу  и  образование  последней  осуществляется 
субъектом речи неосознанно (интуитивно)  благо-
даря автоматизмам, рефлексам, оперативным схе-
мам и программам, обеспечивающих постоянную 
воспроизводимость потенциальных свойств слова. 
В  то  же  время  дискурсивное  целеустремление 
реализуется  осознанно  и  материализуется  в 
формах  выражения,  которыми  располагает 
говорящий  [21].  В  этом  случае  коэффициент 
ментальной активности, как правило, высокий.

Лингвистическая интуиция может быть опре-
делена, с одной стороны, как неосознанный мен-
тальный механизм, обуславливающий ментальную 
способность субъектов речи непосредственно вос-
принимать речевые структуры, без предваритель-
ного аналитического объяснения,  с  другой  – как 
неосознанные психомеханические операции непре-
рывной каузации (непрерывного порождения) [2: 
65-67] при переходе язык – речь в условиях по-
стоянной  рекурентности.  Оставаясь  ментальным 
феноменом, лингвистическая интуиция противопо-
ставляется интенции в плане реализации фразового 
и  дискурсивного  целеустремлений.  При  этом 
понятие интенции определяется, в частности, как 
концептуализация сознания, т.е. наших интенцио-
нальных  состояний  (сомнения,  беспокойства, 
намерения,  воображения,  гнева  и.т.д.)  Интуиция 
предполагает  неосознанную  передачу  всяческих 
знаний. “Языку как системе систем отводится роль 
объединения в себе этих (порождающих языковые 
механизмы) интуитивных механизмов роль свое-
образного  контейнера,  несущего  в  себе  весь 
содержательный материал (лексику и грамматику) 
и систематику (механику) его построения и актуа-
лизации” [10: 191]. При этом, естественно, “фено-
мен сознания коррелирует лишь с представления-
ми объекта, а не с его реальным бытием” [4: 30]. 
Совокупность  ментальных  операций,  создающих 
акты  представления  языка  и  саму  возможность 
человеческого мышления, зависящую от их реали-
зации в актах выражения, Г.Гийом называет “ин-
туитивной механикой” [2: 155], а К.Кебра-Орекьо-
ни  –  “интуитивной  компетенцией”  [17:  223]. 
Механизмы интуитивной  компетенции обеспечи-
вают, в частности, динамическое восприятие окру-
жающего мира [1: 152]. В связи с тем, что интуи-
ция всегда является ментальным феноменом, само 
“интуитивное “озарение” невозможно без предва-
рительной сознательной работы и накопления зна-
ний” [7: 28]. В соответствии с принципом интро-
спекции возможно предположить наличие неосоз-
нанной  и  осознанной  зон  мышления,  в  которых 
“работают” операционные программы языка и ре-
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чи  [21:  23].  Р.Якобсон  выделяет  мысль  А.Е.Ше-
розия о том, что сознательное и бессознательное 
соподчинены  в  равной  мере  внутри  “единой 
системы  их  отношений”.  Однако  объемы  их 
информации далеко не всегда равные,  поскольку 
наше слово “всегда носит в себе больше инфор-
мации, нежели наше сознание способно извлечь из 
него,  ибо  в  основе  наших  слов  лежат  наши 
бессознательные языковые установки”.  У.Эко от-
мечает корреляцию бессознательного и сознатель-
ного как частей конкретного межиндивидуального 
дискурса;  бессознательное  остается  за  кадром 
намерений субъекта [12: 492]. Рассматривая в ши-
роком плане соотношение бессознательного и со-
знательного, Д.Сёрл отмечает: “Когда мы описы-
ваем  нечто  как  бессознательное  ментальное  со-
стояние, то мы характеризуем объективную онто-
логию  на  основании  ее  каузальной  способности 
порождать сознание” [9: 155]. Г.Гийом и ученые 
его школы впервые связали вопросы сознательного 
и бессознательного (неосознанного, интуитивного) 
непосредственно с языковой системой и речью, их 
психомеханизмами, с проблемой взаимной кауза-
ции языка и мышления.

Потенциальные  свойства  реализации  языко-
вых единиц в речи обусловлены своеобразными 
ментальными константами, заданными (“алгорит-
мическими”)  построениями,  что  часто  вызывает 
“конфронтацию”,  связанную  с  креативной рече-
вой  деятельностью  субъекта  при  дискурсивном 
целеустремлении. Г.Гийом рассматривает подоб-
ное явление в аспекте соотношения устоявшегося 
–  неустоявшегося  в  рече-языковом  акте,  целос-
тность которого может быть выражена формулой 
“выражение + выразительность = 1”. Выражение – 
это  устоявшееся,  аспект  языка,  выразительность 
(экспрессивность) – это не устоявшееся, импрови-
зационный  аспект  речи  [2].  В  психомеханизме 
речевой деятельности экспресссивность представ-
ляет  собой  переменную  по  отношению к  выра-
жению. Именно выразительность позволяет одно 
слово превратить в выражение:  Silence! Tableau! 
без  направленной экспрессивности эти  слова не 
могли  образовать  предложение.  При  минималь-
ной выразительности и “полном” синтаксисе мож-
но сказать: II у aura се soir à l’Opéra une représen-
tation de gala, но если выразительность возрастает 
и  глагол  редуцирован,  эта  фраза  преобразуется 
так:  А l’Opéra,  се  soir,  grande  représentation  de  
gala.  При  синтаксической  экспрессии  фраза: 
Pierre arrive может звучать Arrive Pierre! [18].

Темпоральным  субстратом  действия  осозна-
ваемых  и  неосознаваемых  психомеханизмов 
является оперативное время подготовки речевого 
акта. Каким бы кратким и мгновенным не было 
это время, оно является реальным, поскольку речь 
дана нам в ощущение. Такое время трудно фик-

сировать,  но  возможно  воспроизвести  аналити-
чески  [2:  84-86].  Именно  на  пространстве 
оперативного  времени  говорящий  иногда 
сознательно  меняет  программу,  когда  этого 
требует  дискурсивное  целеустремление.  В  этом 
случае проявляются даже минимальные различия 
между  логикой и языком. Г.Гийом отмечает, что 
логика  “предписывает  упорядоченное движение 
вперед,  которое  не  осуществляется  по  такому 
прямому пути, где препятствие вещей было бы (в 
воображаемом случае) сведено к нулю” [там же; 
19].  “Язык  значительно  шире,  чем  логика  и 
предложения,  тем  более  их  последовательность 
может иметь свою логику, языковой смысл” [11: 
19].

Рассмотренные в самом общем виде психо-
механизмы, которые проявляются в отношениях

слово   →   синтагма   →   фраза   →   дискурс

                  

позволяют:  1)  в  рамках  лингвистики  языка  и 
речи  определить  направленность  оперативных 
программ,  которые обеспечивают непрерывную 
каузацию от слова к дискурсу;  2)  разграничить 
зоны неосознанных (интуитивных, при языковом 
порождении)  и  осознанных  (сознательных,  при 
дискурсивно-речевом  порождении)  психомеха-
низмов,  а также предположить наличие неосоз-
нанного и  осознанного,  как  отдельных модаль-
ностей сознания [4: 29]; 3) через реконструкцию 
оперативных программ (психомеханизмов)  син-
таксиса  приблизиться к  построению подлинной 
феноменологии речевой деятельности, ибо “глав-
ная идея  феноменологии установление  примата 
сознания как привилегированной сферы бытия” 
[там же: 28].

Литература

1.Валлон  А.  Психическое  развитие  ребенка.  – 
М.: Просвещение, 1967. – 165 с.

2.Гийом  Г.  Принципы  теоретической  лингвис-
тики. – М.: Эдиториал УРСС, 2004.

3. Костюшкииа  Г.М.  Категоризация  и 
психомеханика  языка  //  Studia  Linguistica 
Cognitiva.  Вып.1  Язык  и  познание: 
Методологические проблемы и перспективы. – 
М.: Гнозис, 2006. – С. 222-238.

4.Макаров  М.  Основы  теории  дискурса.  –  М.: 
Гнозис, 2003. – 280 с.

5. Минкин Л.М., Моисеева С.А. К проблеме 
соотношения мышления, языка и речи // Bicник 
Харківського  національного  університету  ім. 
В.І.Каразіна, №635, 2004. – С. 103-109.

6.Mинкин  Л.М.,  Шевченко  И.С.  Номинация  и 

4



референция в высказывании // Bicник Харків-
ського  національного університету ім.  В.І.Ка-
разіна, №667, 2004. – С. 3-10.

7. Налчаджян  А.А.  Некоторые 
психологические  и  философские  проблемы 
интуитивного  познания  (интуиция  в  процессе 
научного творчества). – М.: Мысль, 1972.

8.  Попович М.М. Структура мовного знака 
у контексті теорії інцеденції Г.Гійома // Bicник 
Харківського  національного  університету  ім. 
В.І.Каразіна. - № 635. – 2004. – С. 145-149.

9.  Сёрл Д. Открывая сознание заново. – М.: 
Идея-Пресс, 2002. – 256 с.

10. Скрелина  JI.M.  Г.Гийом и  лингвистика  XX 
века  //  Гийом  Г.  Принципы  и  теоретической 
лингвистики. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. - С. 
168-194.

11. Фанян Н.Ю. Лингвистическая аргументация, 
e-mail: nllyfanian@mail.ru

12. Эко У. Отсутствующая структура.  Введение 
в семиологию. – СПб.: Symposium, 2004. 

13. Boone A.,  Joly A.  Dictionnaire  de  la  systéma-
tique  du  langage.  –  P.:  L’Harmattan;  Montréal: 

L’Harmattan Inc., 1986. – 444 р.
14. Guillaume G. Observation et explication dans la 

science du langage // Langue et science du langage. 
– P.: Librairie A. – G.Nizet - Québec: Les Presses de 
l’Université Laval, 1969. – Р. 272-286.

15. Gineste  M.D.  De  la  phrase  à  la  proposition 
sémantique:  un  point  de  vue  de  la  psychologie 
cognitive  du  langage  //  L’information  gramma-
ticale. - №98. – 2003. – Р. 38-51.

16. Illinski  K.  Les  degrès  de  l’incidence  //  Le 
français moderne. - №1. – 2003. – Р. 52-67.

17. Kerbrat-Orecchioni.  L'ennonciation.  De la sub-
jectivité  dans  le  langage.  –  P.:  Armand  Colin, 
1999. – 267 р.

18. Leçons  de  linguistique  de  Gustave  Guillaume 
1948-1949.  Série  B.  -  Québec:  Les  presses  de 
l’Université Laval; P.: Klicksieck, 1973. – 256 p.

19. Moignet  Y.  Etudes  de  psycho-systhématique 
française. – P.: Klicksieck, 1974. – 274 p.

20. Moignet  Y.  Systhématique  de la  langue.  –  P.: 
Klicksieck, 1981. – 346 p. 

21. Valin R. Perspectives psychomécaniques sur la 
syntaxe.  –  Quebec:  Les  presses  de  l’Université 
Laval, 1981. – 96 p.

RESUME

L’auteur de l’article analyse certains instants de l’activité langagière de l’homme dans l’esprit de la  
théorie psycho-systématique de Gustave Guillaume, il s’agit particulièrement du rôle du conscient et  de  
l’inconscient dans les opérations mentales qui accompagnent le passage du mot au discours.         

Mots clés: la théorie psycho-systématique, opérations mentales, activité langagière, mot, discours.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ВІДМІНКОВОЇ І ПРИЙМЕННИКОВОЇ СИСТЕМИ

Аналізуються прийменниково-відмінкові форми 
у мові,  редукція системи відмінків у давніх індо-
європейських мовах. Відзначається, що граматич-
ні відношення, які виражалися відмінковими фор-
мами, дуже рано почали вимагати конкретизації  
й уточнення з допомогою прийменників. У першу 
чергу  це  мало  місце  у  відмінках,  що  позначали  
просторово-часові  відношення.  Значну  роль  у  
редукції відмінкової системи відіграло фонетичне  
ослаблення кінця слова, що позбавляло відмінкову 
форму її диференційних ознак.

Ключові  слова:  відмінок,  службове  слово,  
прийменник,  прийменниково-відмінкова  конструк-
ція, редукція, синкретизм, детермінант.

Слово  як  знак  у  системі  мови  має  цілісну 
змістову  структуру,  яка  відображає  характер 
конституентів  і  особливості  їх  взаємодії.  Таким 
чином, слово набуває певного змісту, який відтво-
рюється  у  мовленні  у  вигляді  низки  суспільно 
закріплених певними мовними засобами значень. 
Ці  системні  можливості  становлять  базу  для 
нескінченної  кількості  конкретних  мовленнєвих 
актів фактично безмежних поєднань слів і висловів 
[29:  206].  Кінцевою метою подібних поєднань  є 
відображення  явищ  дійсності,  здійснення  актів 
комунікації  засобами  мови.  Представник  Празь-
кого  лінгвістичного  гуртка  В.Матезіус  з  цього 
приводу  зазначав,  що  для  здійснення  потреб 
спілкування мовці виконують два види діяльності: 
1) відбір елементів, що привернули увагу мовця і 
які  можуть  бути  виражені  засобами існуючого  в 
даній  мові  словника,  та  2)  встановлення  взаємо-
зв’язку між знаками цих елементів, який полягає у 
специфічних  для  кожної  мови  засобах  будови 
речення [19: 241-242; пор. також: 5: 19-20].

Очевидно,  що  прийменники  не  виступають 
самостійними номінаторами,  тобто  вони  не 
здатні  самостійно,  без  допомоги  “оточення” 
передати, актуалізувати та повідомити співвідне-
сений  із  ними зміст.  Не  маючи свого  позамов-
ного  денотата,  прийменники  не  беруть  безпо-
середньої участі у процесі мовної номінації, тому 
головною їх функцією є фіксація, категоризація 
певного  мовного  концепту.  Така  категоризація 
відбувається в межах складних мовних одиниць, 
де  участь  принаймні  одного  повнозначного 
номінатора є обов'язковою [25: 85].

За  висловом  Т.В.Булигіної,  “нормальним  є 
використання окремих “службових”, або “синсе-
мантичних”, знаків,  що  комбінуються  з 
“повнозначними”,  або  “автосемантичними”, для 
вказівки на відповідний тип відношень” [5: 33]. І 
далі  читаємо:  “… компоненти речення (“слово-

форма”) являє собою, як правило, складний знак, 
один  з  елементів  якого  означає  “предмет” 
(“ознаку”,  “дію”,  “обставину” і  т.п.),  а  інший – 
“відношення”, тобто функцію у вислові” [5: 33].

Існування подібних “складних знаків” зумов-
лено  тим,  що  “граматична  природа  будь-якого 
слова виявляється тільки у реченні або словоспо-
лученні” [35:  154],  оскільки  будь-які  значення, 
властиві  формам  слова,  можуть  бути  з’ясовані 
тільки  після  дослідження  словосполучення,  до 
якого входить певна форма [35: 154]. “Науковий 
опис слова, - зауважує Н.Ю.Шведова, - в ідеалі є 
повною та всебічною конденсацією його відно-
шень до інших одиниць класу,  його різноманіт-
них і поліфункціональних оточень та екстралінг-
вістичних  ситуативних  умов,  в  яких  це  слово 
функціонує” [35: 154].

Прийменник  функціонує  в межах  синтагми 
{дієслово –  прийменник  -  іменник}.  У  лінгвіс-
тичній літературі часто дискутується питання, до 
якого  із  вказаних  складників  більше  тяжіє  цей 
службовий  елемент:  дієслівного  чи  іменного. 
Більшість  досліджень  щодо  лінгвістичного 
статусу  прийменника  здійснюється  у  межах 
прийменниково-відмінкових  конструкцій.  До-
слідники по-різному оцінюють подібні комплек-
си  з  погляду  участі  їх  в  організації  складових 
елементів  –  прийменника  й  імені  та  їх  взаємо-
зв’язку.  Таке  поєднання  розглядається  або  як 
єдина  прийменниково-відмінкова  форма,  в  якій 
прийменник  відіграє  роль  морфеми  і  дорівнює 
функції  відмінкової  флексії;  або  як  приймен-
никово-іменна  група,  в  якій  прийменник  має 
певні  лексичні  та  граматичні  значення,  або  як 
своєрідне  прийменниково-іменне  словосполу-
чення, в якому прийменник є головним, керую-
чим словом. Залежно від розуміння граматичної 
природи  поєднання  прийменника  з  іменником 
воно має різні назви:

- прийменниково-відмінкова форма;
- прийменниково-іменна або іменна група;
- прийменниковий зворот;
- прийменниково-відмінкова  або 

прийменникова  конструкція  [15:  4;  21: 
338].

Одним із  головних питань  залишається  пи-
тання взаємовідношення прийменника й відмінка 
в  складі  відповідної  конструкції.  Ця  проблема 
по-різному розв’язується  лінгвістами.  О.О.Шах-
матов  та  В.В.Виноградов  твердять,  що  зв'язок 
прийменника з відмінком залежить від відповід-
ності значень прийменника і відмінкової форми 
[34:  504;  684-685].  На  думку  О.Белича,  у 
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функціонуванні  прийменників  спостерігаються 
дві  основні  особливості:  з  одного  боку, 
прийменники  відбивають  загальне  значення 
непрямих  відмінків,  а  з  іншого  –  позначають 
певну модифікацію загального непрямого відмін-
ка [2: 5, 7 13; 3: 67; 4: 166-167]. М.Івич пояснює 
вживання  відмінкових форм при прийменниках 
наявністю у відмінків відповідного значення [13: 
142-143]. Ян Оравець зазначає, що найважливіше 
у  прийменниковій  системі  протиставлення  “ди-
намічне  –  статичне” пов’язується  також  із 
відмінками, оскільки значення місця виражають 
первинні прийменники, які пов’язані з місцевим і 
орудним  відмінками,  а  динамічне  значення 
виражають  прийменники,  що  поєднуються  зі 
знахідним, давальним і родовим відмінками [37: 
42; 38:  9]. Останнім часом висловлюються дум-
ки,  що  прийменник  відіграє  двояку  роль  щодо 
відмінкової форми: у формально-синтаксичному 
плані  прийменник  керує  відмінком;  у  функціо-
нально-семантичному  плані  залежність  стає 
зворотною  –  прийменник  модифікує  значення 
відмінка, є детермінантом його функції [11: 13].

Однією  з  проблем  взаємовідношення  при-
йменника і відмінка є з’ясування можливості або 
неможливості  керування  відмінком з  боку при-
йменника.  На  думку  Д.М.Овсянико-Куликовсь-
кого,  “керувати  відмінками  –  це  їх  (приймен-
ників) прямий обов’язок, у цьому їх синтаксичне 
покликання,  і  до  такої  ролі  пристосовується  їх 
лексичне  значення,  що  виявляється  немовби 
тільки  способом вираження  певних відношень” 
[23:  265].  Цьому  погляду  протиставляються 
твердження про неможливість керування відмін-
ковою  формою  з  боку  прийменника,  оскільки 
прийменниково-відмінкова форма є єдиним, не-
розкладним у граматичному плані компонентом 
[17: 66-67; 18: 175-176; 22: 32-33].

В українському та російському мовознавстві 
зазначене питання порушується в різних площи-
нах.  Обґрунтовується,  наприклад,  думка,  що 
зв’язки прийменника з тим чи іншим відмінком 
зумовлені  відповідністю  їх  значень[14:  21-22]. 
Аспект домінування прийменника або відмінка у 
складі конструкції характеризується дослідника-
ми по-різному:  одні мовознавці вказують на те, 
що  прийменник  часто  розвиває,  доповнює, 
посилює  значення  відмінкової  форми  або 
уточнює,  спеціалізує,  ускладнює  її  [14:  22], 
завдяки своїй семантиці прийменники остаточно 
дооформляють, увиразнюють синтаксичні відно-
шення і  синтаксичну функцію відмінка,  деталі-
зуючи  значення,  що  виражається  відмінковою 
флексією [8:  7; 9:  7]. Інші, навпаки, зазначають, 
що відмінкові форми в усіх випадках вживання 
прийменників  завжди  їх  доповнюють  і  часто 

уточнюють [21: 124]. У зв’язку з цим по-різному 
визначаються  можливості  прийменника  щодо 
керування  відмінковою  формою.  Погляд  на 
прийменник  як  керуючий  компонент  [21:  143-
144] виявляється менш аргументованим порівня-
но  з  міркуваннями  про  відсутність  у  приймен-
ника граматичних ознак керування [8: 5-7; 9: 7].

Велику увагу відношенням між прийменни-
ком і відмінком присвячує у своїх працях Є.Ку-
рилович. Зокрема, він стверджує, що прийменни-
ковий  зворот  –  це  не  група  слів,  а  слово,  де 
прийменник виступає у функції морфеми. Таким 
чином,  сполучення  на  зразок  латинського  extra 
urbem,  на  думку  дослідника,  мають  складну 
морфологічну структуру: самостійна (автосеман-
тична)  морфема  –  корінь  urb-;  несамостійна 
(синсемантичні)  морфеми  extra (прийменник)  і 
-em (закінчення  акузатива).  Отже,  прийменник 
розглядається  як  основна  “субморфема”,  що 
разом із додатковою субморфемою -em утворює 
єдину складну морфему [17: 180].

Така  точка  зору  Є.Куриловича  протилежна 
думкам  Р.Якобсона  та  А.В.  де  Гроота,  які  роз-
діляють прийменниковий зворот на прийменник 
та  відмінкову форму,  руйнуючи  в  такий спосіб 
морфологічну  єдність,  створену  прийменником 
та відмінковим закінченням [36:  133-175]. Пози-
ція Є.Куриловича відрізняється також і від твер-
дження Л.Єльмслева, який визнає відмінкове за-
кінчення  у  подібних  сполуках  як  автономну 
морфему, тотожну закінченню безприйменнико-
вого відмінка і  в плані функціональних можли-
востей,  і  в  плані  семантики.  Є.Курилович  під-
креслює,  що значення відмінка  у  прийменнико-
вих  зворотах  не  може  бути  відокремлене  від 
прийменника.  Подібну  думку  висловлює 
В.М.Жирмунський,  який  розглядає  аналітичну 
конструкцію  “як форму відповідного значущого 
слова,  оскільки  вона  може  входити  до  складу 
парадигми словозміни” [10:  14]. Морфологічний 
характер  аналітичної  конструкції  –  результат 
історичних змін: синтаксична група (словосполу-
чення) в результаті граматизації її членів та втра-
ти ними  предметного значення перетворилась на 
морфологічну  єдність,  граматичну  форму  слова 
[30: 11].

Отже,  складна форма,  утворена  прийменни-
ком і відмінком, визначає семантико-синтаксичні 
функції іменної групи. Найхарактернішим є вста-
новлення відношень між іменною та дієслівною 
основами, де прийменник  із  відмінком виражає 
різноманітні умови, в яких відбувається дія, що 
зумовлює вживання прийменниково-відмінкових 
конструкцій  у  синтаксичній  функції  обставини. 
Характер  цих  умов  може  змінюватись:  вони 
стосуються  і  зовнішнього  оточення,  в  якому 
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відбувається дія (просторові і часові обставини), 
і  причинно-наслідкових  зв’язків,  у  яких  знахо-
диться  дія  чи  стан  (обставини  причини,  умови 
або мети), і джерела та форми здійснення дії [31: 
19].  На  думку  К.І.Ходової,  “саме  у  сфері  цих 
функцій  відмінки з  прийменниками  утворюють 
семантичну  систему” [30: 12].  Ця  система,  як 
поєднання  службових  слів  із  повнозначними,  є 
складною семантичною структурою з необмеже-
ними  можливостями  у  плані  висловлення,  ос-
кільки прийменники, які не мають самостійного, 
повнозначного лексичного значення, у поєднанні 
зі значущими словами надзвичайно багатозначні, 
семантично ємні, вони легко вступають у зв'язок 
зі значущими словами, “утворюючи з ними певні 
семантично двозначні, тризначні, чотиризначні і 
т.п. комплекси логічних значень” [16: 57].

Слід принагідно відзначити, що тісний зв'язок 
між компонентами подібних аналітичних структур 
у сфері імені не передбачає повного ототожнення 
ані граматичного, ані семантичного значення склад-
ників  (іменника, з  одного боку,  прийменника –  з 
іншого).  Можна  говорити  тільки  про  уточнення 
значення іменника як у плані обсягу значення, так і 
щодо його семантико-змістових зв’язків, що здій-
снюється  за  допомогою  прийменника,  який  має 
повне узагальнене граматичне і, частково, лексич-
не значення.  Подібне уточнення  “відбувається,  в 
першу чергу, на базі контексту і ситуації” [1: 97]. 
Отже,  при  розгляді  семантико-синтаксичних 
характеристик прийменниково-відмінкових  конст-
рукцій необхідно керуватись принципом не ототож-
нення, а повної взаємодії між значенням приймен-
ника і значенням відмінкової форми, яка, за висло-
вом  О.Добіаша,  “йде  своїм  значенням  назустріч 
прийменникам і зі свого боку сприятиме окреслен-
ню  загальної  картини,  що  викликала  появу 
прийменника” [7: 241].

Дійсно, поява прийменника і подальше утво-
рення відповідних конструкцій з певним значен-
ням і функцією у реченні були спричинені пев-
ними обставинами, про що мова піде нижче. На 
ранніх  етапах  розвитку  індоєвропейських  мов 
основні  граматичні  відношення,  що  визначали 
функцію  іменника  в  реченні  і  його  зв'язок  з 
іншими словами, виражались за допомогою мор-
фем, що входили до складу самого слова [30: 8].

Реконструйована історія спільноіндоєвропей-
ської мови виявляє, що формування відмінкової 
системи починається із суб’єктно-об’єктної  під-
системи. Згодом у систему вводяться відмінки з 
конкретним  локальним  значенням  [24:  77-78]. 
С.Я.Шарипкін  вказує  на  те,  що  “особливості 
вираження  просторових  і  часових  відношень 
визначають специфіку категоріальної семантики 
будь-якої мови” [32: 64]. Локативні функції індо-
європейських  відмінків  у  той  чи  інший  спосіб 

знайшли втілення у прийменниково-відмінкових 
формах,  історично  молодших  у  порівнянні  з 
безприйменниковими,  синтетичними  формами. 
Саме тому видається доречним приділити увагу 
проблемі вираження передусім просторових від-
ношень  засобами  відмінкової  системи  спільно-
індоєвропейської  мови  взагалі  і  класичних 
(давньогрецької і латинської) мов зокрема.

Однією з особливостей морфологічних систем 
сучасних індоєвропейських мов є наявність вели-
кої кількості шарів у їхній структурі. Нові явища 
співіснують із більш ранніми, часто накладаються 
на них, не стираючи їх повністю. Звідси численні 
“аномалії” індоєвропейських  мов,  рефлекси  ко-
лишніх  систем,  що дозволяють продуктивно  за-
стосовувати  метод  більш  ранніх  явищ  на  базі 
пізніх форм [27:  48].  Як відомо, в різні  періоди 
розвитку  індоєвропейських  мов  старі  флективні 
системи редукції мали яскраво виражену тенден-
цію до редукції. Втрата морфологічних категорій 
часто  супроводжувалась  збереженням  відповід-
них форм, що адаптувались до нової системи. З 
часів  дослідження Б.Дельбрюка про відкладний, 
місцевий та орудний відмінки усталилась думка 
про відмінковий синкретизм. Скорочення відмін-
ків  відбувається  внаслідок  злиття  колись  дифе-
ренційованих  відмінків.  При  цьому  нові 
синкретичні  відмінки  містять  суму  значень,  що 
раніше належали відмінкам, з яких вони склались, 
і  часто зберігають форманти своїх попередників 
[27:  51].  Слід  звернути  увагу  на  єдність 
індоєвропейської  відмінкової  системи  і  в 
семантичному  відношенні,  що  було  доведено  у 
дослідженнях  значень  відмінків  Р.О.Якобсоном 
на  матеріалі  російської  мови  [36:  133-185], 
Вяч.Вс.Івановим і В.Н.Токоровим – на матеріалі 
давньоіндійської  і  Вяч.Вс.Івановим  –  хеттської 
мов [12].

Окремих аспектів названої проблеми торкався 
у своїх працях С.Я.Шарипкін [32; 33]. Так, дослід-
ник зазначає, що в ході еволюції відмінки з лока-
тивним значенням набули тих ознак, що властиві й 
граматичним  відмінкам:  тотальність  охоплення 
іменної лексики, наявність синтаксичних функцій, 
диференціація  за  числом. У пізніші періоди роз-
витку  індоєвропейської  мови  підсистема 
локальних  відмінків  не  набула  значного 
поширення:  реконструюються  тільки  локатив  і 
аблатив.  Окрім  того,  локальні  функції  були 
властиві і для акузатива та інструменталя. Локальні 
вживання  особливого  роду  можна  також 
реконструювати  й  для  генетива  [32: 65].  У ході 
еволюції  від  пізньоіндоєвропейського  до 
класичного  давньогрецького  мовного  стану 
змінилась система вираження просторових відно-
шень засобами відмінків і прийменників. У семан-
тичному плані вона базується на опозиції чотирьох 
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головних понять: місцеперебування (а); рух від чо-
го-небудь  (b);  рух  до  чого-небудь  (c);  рух  через 
що-небудь  (d)  [20: 140-144].  Ототожнення  цих 

семантичних  позицій  із  морфологічними 
відмінками  індоєвропейської  прамови  можна 
подати у вигляді схеми. 

Схема 1
локатив

   аблатив акузатив

інструменталіс

У  давньогрецькій  мові  локатив  і  аблатив 
злилися,  відповідно,  з  дативом  і  генетивом. 
Аблатив однини зустрічається тільки у застиглих 
прислівниках або у напівприслівникових формах 
типу Fоίκω “з дому”, який вживається іноді поряд 
з формою родового відмінка артикля τоύ, дор. Пώ 
“звідки” і под. З іншого боку,  арк.-кіпр. дативна 

конструкція замість генетивної при прийменниках 
άπό,  περί,  ύπό,  έξ  пояснюється,  виходячи  з 
омонімії  аблатива  й  датива  множини  також  і  в 
більш  давньому  стані  грецької  мови  [28: 94]. 
Проте  давня  підсистема  семантичних  опозицій 
локальних відмінків у трансформованому вигляді 
тут зберігається (див. подану нижче схему).

Схема 2
датив

          

генетив акузатив

акузатив (датив)

Це чітко простежується як у безприйменнико-
вих вживаннях: τόξ ώμоισιv έxωγ (Ноm. Il., I, 45) – 
тримаючи лук на плечах, так і у вживанні з при-
йменниками: ύπò δρυìτα πέυτo (Ноm. Il., 18, 558). 
– під деревом готувати вечерю.

Загальною тенденцією розвитку індоєвропей-
ських  мов було  поступове  скорочення  кількості 
відмінків.  Як  відзначалося  вище,  характерною 
особливістю відмінків був синкретизм. Деякі від-
мінкові  морфеми (зокрема,  ablativus i genetivus) 
були перенасичені різними значеннями. Синкопа 
кінцевих приголосних і в першу чергу кінцевого -
m різко  збільшувала  кількість  омонімічних  від-
мінкових форм, що сприяло посиленню тенденції 
заміни контекстуальних зв’язків відмінкових форм 
і  їх  поступового  витіснення  відповідними  при-
йменниковими  конструкціями  [26:  38].  Подібні 

тенденції  мали  місце  у  давньогрецькій,  латин-
ській, італьських, старослов’янській мовах. Отже, 
історично склалося, що на місці відмінкової фор-
ми з’являється сполучення, завдяки значенню, що 
вноситься  в  нього  прийменником,  розвиває,  до-
повнює, посилює те значення, яке належало від-
мінковій формі [34: 504]. Відмінкові форми могли 
замінятися  прийменниковими  конструкціями, 
тому  що  прийменники  виявлялись,  як  правило, 
однозначнішими,  а  значить, чіткіше  й  адекват-
ніше передавали думки [26:  39].  Поєднання від-
мінкової форми з прийменником усувало питання 
семантичної недостатності відмінкової флексії.

Таким чином, редукція системи відмінків, що 
мала місце в  індоєвропейських мовах,  була  ви-
кликана сукупністю причин, що діяли по-різному 
у  мовах  в  різні  періоди  їх  історії.  Одним  із 
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найважливіших чинників, що видозмінив відмін-
кову систему,  був ріст вживання прийменників. 
Граматичні відношення,  що виражались відмін-
ковими  формами,  дуже  рано  почали  вимагати 
конкретизації  й  уточнення  з  допомогою  при-
йменників. У першу чергу це мало місце у від-
мінках,  що  позначали  просторово-часові  відно-
шення.  Доісторична  редукція,  зокрема латин-
ської відмінкової системи, – мала місце за умов 
вираження  ряду  основних  відмінкових  значень 
прийменниками (ab,  cum,  in і  т.п.) і  при омоні-
мічності форм у множині. Значну роль у редукції 
відмінкової системи індоєвропейських мов віді-
грало фонетичне ослаблення кінця слова, що по-
збавляло  відмінкову  форму  її  диференційних 
ознак.  У  латинській  мові  пізнього  періоду від-
булася редукція аблатива, який виник  унаслідок 
злиття трьох відмінків. 
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SUMMARY

Preposition-case  forms  in  a  language,  case  system  reduction  in  old  Indo-European  languages  are  
analysed. It is noted, that grammatical relations, which were expressed by case forms, started demanding  
more concrete and precise definition with the help of prepositions very early. First of all, it concerned cases,  
which denoted spatial-temporal relations. Phonetic declining of a word end played a great role in case  
system reduction. That phenomenon deprived a case form of its differential features. 

Key words: case, form-word, preposition, preposition-case complex, reduction, syncretism, determinant.
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JACQUES DERRIDA: LA LANGUE DE L’AUTRE
LA “NOSTALGERIE” OU “JE N’AI QU’UNE SEULE LANGUE ET CE N’EST PAS LA MIENNE”

Статтю присвячено праці Жака Дерріда 
“Одномовність іншого”, де французький мовозна-
вець,  філософ та письменник єврейського поход-
ження,  котрий народився в Алжирі,  на власному 
прикладі трактує проблему відношень рідної та 
іноземної мови як досвід мовної ситуації будь-якої 
людини. Розмірковуючи про важливість протиріч-
чя мовної одночасності, він приходить до  виснов-
ку про складність для будь-якої людини, в будь-яку 
добу “жити”  рідною мовою,  особливо в умовах 
одномовності. Проте, на думку Ж.Дерріда, “люди-
на ніколи не спілкується лише однією мовою”. Але 
в  ситуації  багатомовності  емігрант  уподіб-
нюється  до  алегоричної  фігури,  що  символізує 
почуття відчудженості та інакшості, які можна 
відчути навіть у  сфері  рідної мови. Відтак, як з  
політичних,  так  і  з  етнічних  міркувань,  кожна 
людина  приходить  до  необхідності  створення 
“своєї”  мови,  власного  діалекту,  який,  з  одного 
боку,  віддаляє  її  від  спільноти,  якій  людина 
належить  та  правилам  якої  вона  мусить 
коритися, а з іншого – “своя” мова з’єднує її з ін-
шими  людьми.  Такою,  мабуть,  є  мета,  до  якої  
прагне кожен письменник, для якого смисл літера-
тури полягає у створенні іншої мови всередині рід-
ної, тобто мови, де назавжди присутня від-мова. 

Ключові слова: рідна мова, одномовність, ба-
гатомовність, вигнання, Алжир, єврей, літерату-
ра, філософія, від-мова

Avant de commencer, je voudrais dire combien je 
suis conscient (?) de la difficulté de rendre compte 
d’un écrit d’un auteur comme Jacques Derrida qui re-
vendique une  intraductibilité foncière en toutes lan-
gues, y compris en un autre français. Je me réfugierai, 
donc, le plus souvent possible derrière la voix de cet 
auteur, en multipliant, au risque de lasser et de perdre 
en élégance et en style personnels, les citations.

Mais néanmoins, sur des sujets comme la “langue 
maternelle”,  la  “langue étrangère” et  la  “langue  de 
l’autre”, il m’a semblé que l’écriture si paradoxale de 
Jacques Derrida, si habile à déplier concepts et situa-
tions,  dans  Le  Monolinguisme  de  l’autre [Jacques 
Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 
1996.  -  dorénavant abrégé en  MA – sauf indication 
contraire les italiques sont de l’auteur), ouvre des per-
spectives stimulantes pour toute personne intéressée 
par l’enseignement des langues et des littératures 

En effet, Derrida, figure par excellence du “grand” 
philosophe français contemporain connu dans le mon-
de  entier,  aime  rappeler  qu’il  est  un  franco-magh-
rébin, mais d’un type bien particulier. Car “c’est  au 
bord du français, uniquement, ni en lui ni hors de lui, 

sur  la  ligne  introuvable  de  sa  côte  que,  depuis 
toujours, à demeure, [il] se demande si on peut aimer, 
jouir, prier, crever de douleur ou crever tout court dans 
une autre langue ou sans rien en dire à personne, sans 
parler même” [MA: 14]. Mais précisons tout de suite 
que pour Derrida, dans le Monolinguisme de l’autre, 
il ne s’agit pas d’esquisser une autobiographie ou une 
anamnèse, ni même d’écrire un “timide essai de  Bil-
dungsroman intellectuel” [MA:131]. Il est plutôt ques-
tion de “l’histoire que [Derrida] se raconte, l’intrigue 
dont [il est] le représentant, le témoin, d’autres diraient 
trop vite le plaignant” [MA: 64]. Il ne s’agit, donc, pas 
de voir dans le texte de Derrida une pure méditation 
philosophique, mais bien une tentative d’écriture à part 
entière, aux prises avec la difficulté et le souci d'être.

Une contradiction performative assumée
Derrida commence  par  énoncer,  en l’assumant 

pleinement, une contradiction performative qu’il se 
plaît  à  répéter  sous  différentes  formes:  “Je  n’ai 
qu’une langue, or ce n’est pas la mienne” [MA:15]. 
Il s’installe même dans cette contradiction, car il ne 
fait  pas de doute pour lui  qu’il  est  possible d’être 
monolingue […] et  de parler  une langue qui  n’est 
pas la sienne” [MA: 19]. Il lui semble qu’être franco-
maghrébin  c’est  accepter  l’existence  de  deux 
propositions  incompossibles,  contradictoires  entre 
elles  et  en  elles-mêmes,  propres  à  son  expérience 
vécue: “1. On ne parle jamais qu’une seule langue”, 
“2. On ne parle jamais une seule langue” [MA: 21].

Une ablation de la citoyenneté
Mais que signifie être “franco-maghrébin” pour 

Derrida ? Qu’en est-il de ce trait d’union quand on 
n’appartient  ni  aux  Français  francophones  qui  ne 
sont  pas  Maghrébins,  ni  aux  francophones  qui  ne 
sont ni Français, ni Maghrébins, ni aux Maghrébins 
francophones. Derrida affirme avec force qu’il est le 
seul à pouvoir se dire à la fois  maghrébin (ce qui 
n’est pas une citoyenneté) et citoyen français, “à la 
fois l’un et l’autre” [MA: 30]. Être franco-maghrébin 
a, donc, à voir avec un trouble de l’identité qui fonde 
toute la vie de Derrida. Il ne s’agit pas de surcroît ou 
de  richesse  d’identité,  mais  d’une  citoyenneté 
“précaire,  récente,  menacée, plus  artificielle  que 
jamais” [MA: 33]. En effet Derrida appartient à une 
communauté, à un groupe qui s’est vu “un jour privé 
de sa citoyenneté par un État qui, dans la brutalité 
d’une  décision  unilatérale,  la  lui  retire  sans  lui 
demander son avis et sans que ledit groupe recouvre 
aucune autre citoyenneté. Aucune autre” [MA: 34].

Quelle  est  l’histoire  de  cette  “ablation  de  la 
citoyenneté”?  Derrida,  avec  d’autres,  a  perdu  puis 
recouvré la citoyenneté française. On se souvient que, 
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le  24 octobre  1870,  le  décret  Crémieux a offert  la 
citoyenneté  française  à  tous  les  Juifs  d’Algérie, 
citoyenneté qui leur fut retirée en octobre 1940 par 
l’État français, sous l’Occupation, sans que cela lui 
soit demandé par qui que ce soit: ce fut le “fait des 
seuls  Français”  [MA:  35]  martèle  Derrida.  Bien 
évidemment, cette ablation de la citoyenneté, qui dura 
deux  ans,  cette  “opération  franco-française” 
[MA: 36],  ne  fut  pas  sans  effet  sur  le  jeune  esprit 
qu’était  Derrida, et  ce trouble de l’identité imprima 
ses  “marques  sur  cette  appartenance  ou  non 
appartenance  de la  langue,  sur cette affiliation  à la 
langue,  sur  cette  assignation  à  ce  qu’on  appelle 
tranquillement  une  langue”  [MA:  35].  Et  très 
justement  Derrida,  dépassant  son  cas  personnel,  se 
plaît à signaler: “Mais qui la possède au juste? Et qui 
possède-t-elle?  Est-elle  jamais  en  possession,  la 
langue,  une  possession  possédante  ou  possédée? 
Possédée  ou  possédant  en  propre,  comme  un  bien 
propre? Quoi de cet être-chez-soi dans la langue vers 
lequel nous cesserons de faire retour?” [MA: 35-36].

Reste que l’auteur du Monolinguisme de l’autre 
s’interroge pour savoir si ce “trouble de l’identité” 
favorise ou “inhibe l’anamnèse […], aiguise le désir 
de mémoire ou désespère le phantasme généalogique 
[…]  réprime,  refoule  ou  libère”  [MA:  37].  Sans 
doute tout cela à la fois, conclut Derrida. 

L’exemplarité du témoignage: martyre franco-
maghrébin et destinée universelle

L’anamnèse, selon Derrida, oscille toujours entre 
trois menaces : 1/ “une amnésie sans recours, sous la 
forme de la déstructuration”,  2/  l’usage de “stéréo-
types  homogènes  et  conformes  au  modèle  français 
“moyen” ou dominant”,  3/ “la folie d’une hyperm-
nésie, un supplément de fidélité, un surcroît, voire une 
excroissance de la mémoire” [MA: 116]. Il y a chez 
Derrida un refus net de l’anamnèse pour l’anamnèse, 
de  l’autobiographie  pour  l’autobiographie.  Se  pose 
pour lui l’exemplarité du témoignage, de l’attestation. 
Le  propos  est  clair:  “ce  qui  vaut  pour  moi, 
irremplaçablement,  cela  vaut  pour  tous”  [MA:  40]. 
Cette  exemplarité  ne  vise  pas  en  premier  lieu  ses 
coreligionnaires,  mais  le  destin  de  tout homme.  Il 
faudra y revenir.

Notons, ici, que le témoignage a affaire avec la 
croyance, à la parole donnée : on ne peut témoigner, 
remarque  Derrida,  que  de  l’incroyable.  Le 
témoignage est offert comme ce qu’il faut croire. 

En effet, s’il il y a de l’universel, c’est bien dans 
ces assertions contradictoires (il n’y a pas de X, il n’y 
a  que  X)  que  Derrida  se  plaît  à  répéter,  avec 
gourmandise et inquiétude à la fois: “Qu’ai-je fait tout 
à l’heure, à prononcer une sentence telle que “je n’ai 
qu’une langue, ce n’est pas la mienne” ou bien “on ne 
parle  jamais  qu’une  seule  langue”?  Qu’ai-je  voulu 
faire en enchaînant à peu près ainsi “donc, il n’y a pas 

de  bilinguisme  ou  de  plurilinguisme”?  ou  encore, 
multipliant  ainsi  les  contradictions,  “on  ne  parle 
jamais  une  seule  langue”,  donc  “il  n’y  a  que  du 
plurilinguisme”? […] N’importe qui doit pouvoir dire 
“je n’ai qu’une seule langue et (or, mais, désormais, à 
demeure) ce n’est pas la mienne” [MA: 42].

Ce solipsisme monolingue est valable quelles que 
soient  les  “situations  d’oppression  linguistique  ou 
d’expropriation  coloniale” [MA:  44],  car  il  y  a  une 
terreur dans les langues. Ainsi le maître, lui aussi, ne 
possède pas la langue, il n’entretient pas avec elle des 
relations de propriétaire, même s’il veut le faire croire 
par la force et la ruse, grâce à l’aide de la rhétorique, de 
l’école  ou  de  l’armée:  figures  de  l’aliénation 
“coloniale”,  de  l’asservissement  historique,  de  la 
domination  du  maître.  Inversement,  même  si  la 
libération,  la  révolution  libère  du  maître,  “il  n’y  a 
jamais d’appropriation ou de réappropriation absolue. 
Parce  qu’il  n’y  a  pas  de  propriété  naturelle  de  la 
langue,  celle-ci  ne  donne  lieu  qu’à  de  la  rage 
appropriatrice,  à  de  la  jalousie  sans  appropriation” 
[MA:  44].  On  ne  peut,  donc,  parler  que  d’“ex-
appropriation” [MA: 46] de la langue.

Il  ne  fait  pas  de  doute,  pour  Derrida,  que  le 
“colonialisme” et la “colonisation” ne sont “que des 
reliefs,  […] d’une  colonialité essentielle,  comme les 
deux noms l’indiquent, de la culture” [MA: 47]. Aussi: 
“Quiconque doit  pouvoir  déclarer  sous  serment,  dès 
lors: je n’ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne, ma 
langue “propre” m’est  une langue inassimilable.  Ma 
langue, la seule que je m’entende parler et m’entende à 
parler, c’est la langue de l’autre” [MA: 47].

Monolinguisme (ne parler  qu’une seule  langue), 
plurilinguisme (ne jamais parler une seule langue), ou 
bien ex-appropriation (parler qu’une seule langue, mais 
pas la sienne) telles sont les apories que noue toute 
expérience  de  la  langue.  C’est  ici  que  se  joue 
l’articulation  entre  situation  historique  (le 
colonialisme),  expérience  idiosyncrasique  (l’ablation 
de  la  langue)  et  “universalité  transcendantale  et 
ontologique” [MA: 50]. En effet, la question est bien 
celle-ci  pour  Derrida,  puisque  “toute  culture  est 
originairement  coloniale”  [MA:  68]:  “En  quoi  la 
passion d’un martyre franco-maghrébin peut-elle donc 
témoigner  de  cette  destinée  universelle  qui  nous 
assigne à une seule langue mais en nous interdisant de 
nous l’approprier, telle interdiction se liant à l’essence 
même  de  la  langue  ou  plutôt  de  l’écriture,  de  la 
marque, du pli de la re-marque?” [MA: 51].

Langue  interdite  et  interdit  de  la  langue :  le  
monolinguisme de l’autre

Le “je” de l’anamnèse dite autobiographique a à 
voir avec la langue, il se profère différemment selon la 
langue,  qui  est  toujours  celle  de  l’autre.  Telle  est 
l’expérience exemplaire vécue par le franco-maghrébin 
Derrida,  dans  sa  jeunesse,  expérience  qui  prend  la 
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figure d’un double interdit qui frappe la langue. Double 
interdit, car, dans la situation coloniale de l’“Algérie 
française”, l’accès à toute langue non française (l’arabe 
dialectal  ou  littéraire,  le  berbère…)  a  été  interdit, 
comme l’accès d’ailleurs, par une manière détournée et 
perverse,  au  français  lui-même.  Revenons  sur  ces 
interdits.

Premièrement,  l’interdit [je  reprends  ces  deux 
titres à Derrida:  MA: 65 et 71].  En effet le premier 
interdit  frappe les langues arabe ou berbère, au sein 
même du système scolaire en Algérie, qui organise leur 
marginalisation  et  leur  exténuation.  Il  ne  s’agit  pas 
d’une interdiction explicite, mais d’une stratégie plus 
subtile et perverse. L’apprentissage de l’arabe n’est pas 
encouragé,  et  n’est  autorisé que comme celui  d’une 
langue étrangère: “[…] de cette étrange sorte de langue 
étrangère  comme  langue  de l’autre,  certes,  quoique, 
voilà  l’étrange  et  l’inquiétant,  de  l’autre,  comme  le 
prochain le plus proche. Unheimlich. Pour moi, ce fut 
la langue du voisin” [MA: 66].

Bref,  l’arabe  est  devenu  une  langue  étrangère 
facultative en Algérie – le berbère disparaissant tout 
simplement!  Le monolinguisme de l’autre,  ce serait 
donc le monolinguisme imposé par l’autre,  “ici  par 
une souveraineté d’essence toujours coloniale et qui 
rend, répressiblement et  irrépressiblement,  à réduire 
les  langues  à  l’Un,  c'est-à-dire  à  l’hégémonie  de 
l’homogène” [MA: 69]. Selon Derrida, partout cette 
“homo-hégémonie”  reste  à  l’œuvre  dans  toutes  les 
cultures. Et,  donc le monolinguisme de l’autre veut 
dire encore que « de toute façon on ne parle qu’une 
langue – et on ne l’a pas. On ne parle jamais qu’une 
langue – et elle est dissymétriquement, lui revenant, 
toujours,  à  l’autre,  de  l’autre,  gardée  par  l’autre. 
Venue de l’autre, restée à l’autre, à l’autre revenue” 
[MA: 70]. La forclusion de l’arabe ou du berbère ne 
fut pas sans laisser des traces. “Elle devait multiplier 
en particulier les symptômes d’une fascination dans la 
pratique  apparemment  commune  et  privilégiée  du 
français”  [MA:  70-71].  Mais  aussi  fascination  pour 
ces langues “soustraites”,  devenues plus étrangères, 
(l’arabe ou le berbère), que Derrida aime à entendre 
“surtout  hors  de  toute  “communication”,  dans  la 
solennité poétique du chant ou de la prière” [MA: 71].

Deuxièmement,  l’interdite.  Ici  encore  il  s’agit 
d’une  expérience  qui  “passe  encore  et  surtout  par 
l’école”  [MA:  71].  Pour  tous  les  élèves  de  l’école 
française en Algérie – Algériens d’origine, “nationaux 
français”,  citoyens  français  d’Algérie,  Juifs 
d’Algérie… – “le français était une langue supposée 
maternelle mais dont la source, les normes, les règles, 
la loi étaient situées ailleurs” [MA: 72]. Cet Ailleurs 
avait plusieurs noms: la Métropole, la Ville-Capitale, la 
Mère-Patrie,  la France. La Métropole était  l’Ailleurs 
mythique  et  c’était  là  que  s’élaborait  le  modèle  du 
bien-parler, du bien écrire: “la langue du maître” [MA: 
73].  Et  “la  langue  de  la  Métropole  était  la  langue 

maternelle,  en  vérité  le  substitut  d’une  langue 
maternelle (y a-t-il jamais autre chose?) comme langue 
de l’autre” [MA: 74]. Certes, c’est un peu le cas pour 
tout provincial, mais pour l’élève fréquentant l’école 
dans l’Algérie coloniale, il y avait, en plus, dans cet 
ailleurs “la transcendance du là-bas, l’éloignement de 
l’être-ailleurs,  l’autorité inaccessible d’un maître qui 
habite  outre-mer”  [MA:  74].  Entre  l’Algérie  et  la 
Métropole, il y a une mer, et l’Algérie n’était en rien 
ressentie par ses habitants comme une province, mais 
bien comme un pays, avec une capitale, des provinces, 
etc. Et pourtant à l’école aucune allusion n’est faite à 
l’histoire et à la géographie de ce pays que les élèves 
habitent. On comprend donc que: “Entre le modèle dit 
scolaire,  grammatical  ou  littéraire,  d’une  part,  et  la 
langue parlée d’autre part, il y avait la mer, un espace 
symboliquement infini, un gouffre pour tous les élèves 
de l’école française en Algérie, un abîme” [MA: 75].

Cet interdit barre ainsi l’accès aux identifications, 
qui irriguent le projet autobiographique: “Dans quelle 
langue écrire des mémoires dès lors qu’il n’y a pas eu 
de langue maternelle autorisée? Comment dire une “je 
me  rappelle”  qui  vaille  quand il  faut  inventer  et  sa 
langue et son je, les inventer en même temps, par-delà 
ce  déferlement  d’amnésie  qu’a  déchaîné  le  double  
interdit” [MA: 57].

Cela est d’autant plus vrai que parmi les élèves 
assujettis à cette pédagogie coloniale, Derrida appar-
tient à un sous-ensemble spécifique, celui des “Juifs 
indigènes”,  selon  l’expression  en  cours  en  1940. 
Citoyens français, privés de leur citoyenneté, ils “ne 
pouvaient  s’identifier proprement, au double sens du 
“s’identifier soi-même” et du “s’identifier à” l’autre” 
[MA: 87]. Cette “communauté”, à la mémoire handi-
capée, vécut une triple dissociation, en étant coupée à 
la  fois :  1/  “de  la  langue et  de  la  culture  arabe  ou 
berbère  (plus  proprement  maghrébine)”;  2/  “de  la 
langue et de la culture française, voire européenne qui 
n’est pour elle qu’un pôle ou une métropole éloignée 
hétérogène à son histoire”; 3/ “de la mémoire juive, et 
de cette histoire et de cette langue qu’on doit supposer 
être les siennes” [MA: 93-94]. Derrida note, avec un 
certain  humour,  comment  la  religion  juive  s’était 
“catholicisée”. Ainsi, se souvient-il de ce rabbin, flan-
qué d’un bedeau portant  fièrement  sa hallebarde, qui 
n’hésitait pas à porter une soutane noire, comme le curé. 

Donc: “Où se trouve-t-on alors? Où se trouver? 
À qui  peut-on  s’identifier pour  affirmer  sa  propre 
identité et  se raconter  sa propre histoire? À qui  la 
raconter,  d’abord?  Il  faudrait  se  constituer  soi-
même, il faudrait pouvoir  s’inventer sans modèle et 
sans destinataire assuré” [MA: 95-96].

Mais l’expérience de ce double interdit, sans issue, 
fut aussi pour Derrida l’expérience d’un “passage de la 
limite”  [MA:  59],  autrement  dit  d’une  écriture:  “Ce 
passage de la limite, j’y verrai aussi, en un certain sens 
de ce mot, une écriture, en un sens de ce mot auquel je 
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rôde  depuis  des  décennies.  L’“écriture”,  oui,  on 
désignerait ainsi, entre autres choses, un certain mode 
d’appropriation aimante et désespérée de la langue, et à 
travers  elle  d’une  parole  interdictrice  autant 
qu’interdite (le français fut les deux pour moi),  et à 
travers  elle  de  tout  idiome  interdit,  la  vengeance 
amoureuse et jalouse d’un nouveau dressage qui tente 
de restaurer la langue, et croit à la fois la réinventer, lui 
donner  enfin  une  forme  (d’abord  la  déformer, 
réformer, transformer), lui faisant ainsi payer le tribut 
de l’interdit ou, ce qui revient sans doute au même, 
s’acquittant  auprès  d’elle  du  prix  de  l’interdit.  Cela 
donne lieu à d’étranges cérémonies, à des célébrations 
secrètes  et  inavouables.  Donc  à  des  opérations 
cryptées, à du mot sous scellé circulant dans la langue 
de tous” [MA: 59-60].

On  reconnaît,  bien  entendu,  ici,  les  thèmes 
habituels de Derrida: le refus du phonocentrisme, le 
dépassement  de  la  dichotomie  primaire  “oral  vs 
écrit”, le rapport de la langue à l’interdit, à la dette et 
à la plainte – au grief comme aime à dire Derrida –, 
l’appropriation impossible de la langue interdictrice-
interdit, la langue-écriture conçue comme processus, 
parole en acte et non comme système clos… Se pose 
dès  lors  “l’inscription  de  soi  dans la  langue 
défendue –  défendue  pour  moi,  à  moi,  mais  aussi 
par moi (car […] je suis à ma manière un défenseur 
de la langue française)” [MA: 60].

Pour Derrida, il s’agit plutôt d’une “inscription 
de  soi  auprès de  cette  langue  défendue  et  non 
simplement en elle” [іbid], puisque précisément elle 
ne  peut  se  faire  que  depuis  “l’espace  et  le  temps 
d’une  langue  maternelle parlée”,  le  français.  Mais 
justement  il  n’a  jamais  pu appeler  cette  langue sa 
“langue maternelle”: “Ces mots ne me viennent pas 
à la bouche, ils ne me sortent pas de la bouche. Aux 
autres, “ma langue maternelle” [… Car] “ma langue 
maternelle”, c’est ce qu’ils disent, ce qu’ils parlent, 
moi je les cite et je les interroge. Je leur demande, 
dans leur langue, certes, pour qu’ils m’entendent, car 
c’est grave, s’ils savent bien ce qu’ils disent et de 
quoi ils parlent” [MA: 61].

On le voit, la situation de Derrida diffère de celle 
d’écrivains comme, entre autres, Abdelkebir Khatibi 
[l’auteur  d’un  livre,  Amour  bilingue,  au  titre 
évocateur], ou, bien Assia Djebar [voir en particulier 
L’Amour, la fantasia]. Ceux-ci peuvent parler de leur 
“langue maternelle”, même si son évocation se fait en 
français. L’appel de l’écriture leur parvient en “écho 
[…],  dans  la  résonance d’une bi-langue […] d’une 
langue double” [MA: 64]. Il y a chez eux l’invocation 
d’une langue d’origine, qui est celle de leur mère. Ils 
ont bien eu leur langue maternelle, “une seule langue 
maternelle plus une autre langue” [іbid]. 

La situation est bien différente pour Derrida et 
sa mère : cette dernière, pas plus que lui, ne parlait 

une langue “qu’on pût dire “pleinement” maternelle” 
[MA: 65]. Il est symptomatique, peut-être, que, à la 
fin  de  sa  vie,  la  mère  de  Derrida  soit  devenue 
aphasique, amnésique, jusqu’à oublier son nom.

Entrer dans la littérature française en perdant  
son accent

L’enseignement  de  la  littérature  est  à  cet  égard 
exemplaire pour Derrida. En effet, “la découverte de la 
littérature  française,  l’accès  à  ce  mode  si  singulier 
qu’on appelle la “littérature-française”, ce fut l’expé-
rience d’un monde sans continuité sensible avec celui 
dans  lequel  nous  vivions,  presque  rien  de  commun 
avec nos paysages naturels ou sociaux” [MA: 76].

Cette  expérience  fut  doublement,  elle  aussi, 
révélatrice.  D’une  part  était  exhibée  une 
“hétérogénéité  essentielle”,  une  “hiérarchie 
universelle”,  c’est-à-dire “sans  doute la hauteur qui 
sépare  toujours  la culture littéraire – la  “littérarité” 
comme un certain traitement de la langue, du sens et 
de la référence – de la culture non littéraire, même si 
cette  séparation  ne  se  réduit  jamais  au  “pur  et 
simple” ”  [MA:  77].  Ce  phénomène  est  connu,  je 
n’insisterai pas. Mais, d’autre part, se manifestait une 
autre  fracture,  celle  qui  “sépare  la  littérature 
française – son histoire, ses œuvres, ses modèles, son 
culte  des  morts,  ses  modes  de  transmission  et  de 
célébration, ses “beaux quartiers”, ses noms d’auteurs 
et  éditeurs  –  de  la  culture  “propre”  des  “Français 
d’Algérie” ”  [іbid].  En  effet,  note  Derrida,  “on 
n’entrait  dans  la  littérature  française  qu’en  perdant 
son  accent”  [іbid].  Certes,  il  ne  croit  pas  qu’il  a 
complètement  perdu  son  accent  de  “Français 
d’Algérie”  –  il  réapparaît  dans  certaines  situations 
“pragmatiques”  privées –,  mais  il  peut  espérer,  il 
aimerait qu’aucune de ses publications ne laisse rien 
paraître de cet accent. En effet, il lui semble – et il 
n’en est pas fier, il n’en fait pas une doctrine, c’est 
inadmissible,  il  l’avoue  –  que  “l’accent,  quelque 
accent français que ce soit, et avant tout le fort accent 
méridional  [est]  incompatible  avec  la  dignité 
intellectuelle  d’une  parole  publique.  […] 
Incompatible a fortiori avec la vocation d’une parole 
poétique”  [MA:  78].  Derrida  raconte  avoir  entendu 
René Char lire ses poèmes,  avec un accent  qui  lui 
parut “à la fois comique et obscène, la trahison d’une 
vérité” [іbid]. 

En effet “l’accent signale un corps à corps avec la 
langue  en  général,  il  dit  plus  que  l’accentuation” 
[іbid], il envahit l’écriture. Et Derrida avoue qu’il ne 
“supporte  ou  n’admire,  en  français  du  moins  et 
seulement  quant  à  la  langue,  que  le  français  pur” 
[іbid].  On voit  que cette  exigence  de pureté  –  qui 
n’est pas très pur, il l’avoue, et qui excède parfois le 
point  de  vue grammatical  ou stylistique –,  ce goût 
qu’il  qualifie  d’hyperbolique  pour  la  pureté  de  la 
langue, contracté à l’école, est en contradiction avec 
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son  projet  –  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  la 
“déconstruction”, – qui le “porte vers cette “critique” 
du phantasme  ou de l’axiome  de la  pureté”  [іbid]: 
“[…] parler en bon français, en français pur, même au 
moment de s’en prendre, de mille façons, à tout ce qui 
s’y allie et parfois à tout ce qui l’habite” [MA: 81-82].

Il  ne fait  pas de doute, pour Derrida, que cette 
“exigence compulsive d’une pureté de la langue […] 
n’est  ni éthique,  ni politique,  ni sociale” [MA:  79]. 
Cette “hyperbolite incurable” – “plus français que le 
français” – [MA: 81 et 82] l’expose à la souffrance du 
manquement, elle le pousse à “ “écouter” le murmure 
impérieux d’un ordre, [à suivre] la dernière volonté 
de la langue, en somme, une loi de la langue qui ne se 
confierait qu’à [lui]” [MA: 79]. Il s’agit de se rendre 
à  la  langue.  C’est  dans  cette  tension  que  Derrida 
trouvera, en fait, son style, si l’on peut dire, à savoir 
ce “parler bas”, qui dresse un barrage, qui menace 
toujours de céder. Car il le dit sans ambages: “J’ai été 
le premier à avoir peur de ma voix, comme si elle 
n’était  pas  la  mienne,  et  à  la  contester,  voire  à  la 
détester” [MA: 80-81]. Cet “hyperbolisme” a envahi 
toute sa vie et son travail, et « en relève tout ce qui 
s’avance au titre de la “déconstruction” ” [MA: 82]: 
“[…] la même hyperbole aura précipité un petit Juif 
français d’Algérie à se sentir, et parfois à oser se dire 
en  public,  jusqu’à  la  racine  de  la  racine,  avant  la 
racine et dans l’ultra-radicalité, plus et moins français 
mais aussi plus  et moins juif que tous les Français, 
tous les Juifs et tous les Juifs de France. Et ici encore, 
que tous les Maghrébins francophones” [MA: 82-83].

Au-delà de ces allégations que Derrida qualifie 
lui-même de ridicules, outrecuidantes et puériles, il 
raconte comment il a été “harponné par la littérature 
et  par  la  philosophie  françaises”  [MA:  84-85], 
domaines  “qu’il  fallait  à  la  fois  s’approprier, 
domestiquer,  amadouer,  c'est-à-dire  aimer  en 
enflammant,  brûler  (l’amadou  n’est  jamais  loin), 
peut-être détruire, en tout cas marquer, transformer, 
tailler,  entailler,  forger,  greffer  au  feu,  faire  venir 
autrement, autrement dit, à soi en soi” [MA: 84].

Mais “amadouer” reste du domaine du rêve, de 
l’inaccessible. Il serait hors de propos, ici, de retracer 
les  contours  d’une  quête  d’une  écriture  et  d’une 
pensée si originales. Je noterai tout simplement, quitte 
à  être  trop  elliptique  et  peut-être  obscur  concep-
tuellement parlant, combien l’entreprise derridienne, 
toujours teintée de “nostalgérie” [MA: 86], est liée à 
cette  expérience  de  la  langue  et  de  la  littérature 
françaises en Algérie. En effet, il s’agit pour Derrida: 
“[…] non pas de faire du mal à la langue […], non de 
la léser ou de la blesser […], non pas de la maltraiter, 
[mais]  de  lui  faire  arriver quelque  chose,  à  cette 
langue [de telle sorte] qu’elle ne fût même plus en 
position de protester sans devoir protester du même 
coup  contre  sa  propre  émanation,  […]  qu’elle  en 
vienne à jouir comme d’elle-même au moment de se 

perdre  en se  retrouvant,  en se  convertissant  à  elle-
même, comme l’Un qui se retourne, qui s’en retourne 
chez lui, au moment où un hôte incompréhensible, un 
arrivant sans origine assignable la ferait arriver à lui, 
ladite langue, l’obligeant alors à parler, elle-même, la 
langue, dans sa langue, autrement. Parler toute seule 
[…]” [MA: 84-85].

Le monolinguisme?
Une fois ces choses rappelées, il est possible de 

comprendre  ce  que  Derrida  entend  par  “monolin-
guisme”. Il y a chez Derrida, on l’a vu une véritable 
fascination,  quasiment  névrotique,  pour  la  langue 
française. Il se sent perdu hors du français. Certes il 
parle plus ou moins  bien d’autres langues, mais  ce 
sont des langues qu’il dit ne pas pouvoir habiter: “Là 
où “habiter” commence à vouloir dire quelque chose 
pour  moi.  Et  demeurer.  Je  ne  suis  pas  seulement 
égaré,  déchu,  condamné  hors  du  français,  j’ai  le 
sentiment d’honorer ou de servir tous les idiomes, en 
un  mot  d’écrire  le  “plus”  ou  le  “mieux”  quand 
j’aiguise la résistance de mon français, de la “pureté” 
secrète de mon français […], sa résistance donc, sa 
résistance acharnée à la traduction: en toutes langues, 
y compris tel autre français” [MA: 98-99].

Mais:  “Comment  peut-on  dire  et  comment 
savoir,  d’une  certitude  qui  se  confond  avec  soi-
même que jamais on n’habitera la langue de l’autre, 
l’autre  langue,  alors  que c’est  la  seule  langue que 
l’on  parle,  et  que  l’on  parle  dans  l’obstination 
monolingue,  de  façon  jalousement  et  sévèrement 
idiomatique, sans pourtant y être jamais chez soi?” 
[MA: 104-105].

Derrida rappelle, fort à propos, qu’il s’agit pour 
chacun d’inventer  sa langue  –  son  idiome  –  pour 
pouvoir  entendre  la  langue  de  l’autre.  Il  n’en 
demeure  pas  moins  qu’il  reste  d’autres  questions 
tout  aussi  vertigineuses  et  aporétiques:  “[…] 
comment est-il possible que la seule langue que ce 
monolingue parle et soit voué à parler, à tout jamais, 
comment est-il possible qu’elle ne soit pas la sienne? 
Comment croire qu’elle reste encore muette pour lui 
qui l’habite et qu’elle habite au plus proche, qu’elle 
demeure  lointaine,  hétérogène,  inhabitable  et  
déserte?” [MA: 108-109].

“Comment est-il possible que, reçue ou apprise, 
cette  langue  soit  ressentie,  explorée,  travaillée,  à 
réinventer  sans  itinéraire,  et  sans  carte,  comme  la 
langue de l’autre?” [MA: 110-111].

Telle a été l’expérience de Derrida, tel a été son 
destin. Mais il  “en est  toujours ainsi a priori – et 
pour  quiconque.  La  langue  dite  maternelle  n’est 
jamais  purement  naturelle,  ni  propre  ni  habitable” 
[MA: 112]. En effet: “Habiter, voilà une valeur assez 
déroutante et  équivoque:  on  n’habite  jamais  ce 
qu’on  est  habitué  à  appeler  habiter.  Il  n’y  a  pas 
d’habitat possible sans la différence de cet exil et de 
cette nostalgie” [MA: 112-113].
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Mais,  bien  évidemment,  “cette  vérité  a  priori 
universelle  d’une  aliénation  essentielle  dans  la 
langue – qui est  toujours de l’autre – et du même 
coup dans  toute  culture”  [MA:  113-114]  n’est  pas 
contradictoire  avec  une  expérience  singulière  de 
l’exil et de l’expatriement.

“Il n’y a que des langues d’arrivée”
Le monolingue qu’évoque Derrida, à partir de sa 

propre expérience, parle une langue dont il est privé. 
Il est privé de  toute langue: le français n’est pas sa 
langue, il  ne peut avoir recours ni à l’arabe, ni au 
berbère,  ni  à  l’hébreu,  ni  à  aucune  langue 
qu’auraient parlée des ancêtres. Ce monolingue “est 
en quelque sorte  aphasique (peut-être écrit-il parce 
qu’il  est  aphasique),  il  est  jeté  dans  la  traduction 
absolue, une traduction sans pôle de référence, sans 
langue  originaire,  sans  langue  de  départ.  Il  n’y  a 
pour  lui  que  des  langues  d’arrivée,  […]  mais  des 
langues  qui,  singulière  aventure,  n’arrivent  pas  à 
s’arriver, dès lors qu’elles ne savent plus d’où elles 
partent,  à partir de quoi elles parlent, et quel est le 
sens de leur trajet” [MA: 117].

C’est ainsi que naît le désir de “reconstituer, de 
restaurer,  mais  en  vérité  d’inventer une  première 
langue qui  serait  une  avant-première  langue 
destinée  à  traduire  cette  mémoire”  [MA:  118].  Il 
s’agit non pas de se ressouvenir, mais de “traduire la 
mémoire de ce qui précisément n’a pas eu lieu, de ce 
qui, ayant été (l’)interdit, a dû néanmoins laisser une 
trace,  un  spectre  […]  Comme  s’il  s’agissait  de 
produire,  en  l’avouant,  la  vérité  de  ce  qui  n’avait 
jamais  eu lieu”  [іbid].  En  effet:  “inventée  pour  la 
généalogie de ce qui n’est pas arrivé […] telle avant-
première  langue  n’existe  pas.  Ce  n’est  pas  une 
préface,  […] une langue d’origine perdue.  Elle  ne 
peut être qu’une langue d’arrivée ou plutôt d’avenir, 
une phrase promise, une langue de l’autre, mais tout 
autre  que  la  langue  de  l’autre  comme  langue  de 
maître ou du colon” [MA: 118-119].

Cette  situation  est  très  différente  de  celle  des 
écrivains  maghrébins  francophones  qui  ont  habité, 
d’une  certaine  façon,  leur  langue  maternelle.  La 
tension  qui  s’en  suit,  note  Derrida  a  été  décrite 
remarquablement par Khabiti: “[…] l’écrivain arabe de 
langue française est saisi dans un chiasme, un chiasme 
entre  l’aliénation  et  l’inaliéanation  (dans  toutes  les 
orientations de ces deux termes): cet auteur n’écrit pas 
sa  langue  propre,  il  transcrit  son  nom  propre 
transformé, il ne peut rien posséder (si tant soit peu on 
s’approprie une langue), il ne possède ni son  parler  
maternel qui ne s’écrit pas, ni la lange arabe écrite qui 
est aliénée et donnée à une substitution, ni cette autre 
langue apprise et qui lui fait signe de se désapproprier 

en elle et de s’y effacer. Souffrance insoluble lorsque 
cet écrivain n’assume pas cette identité entamée, dans 
une clarté de pensée qui vit de ce chiasme, de cette 
schize” (Khatibi, “Incipits”, dans Du bilinguisme: 189; 
cité par Derrida, in MA: 120-121].

Mais il  n’en demeure pas moins,  selon Derrida, 
que cette situation singulière exemplifie une “structure 
universelle”:  “elle  représente  ou  réfléchit  une  sorte 
d’“aliénation” originaire qui  institue toute langue en 
langue de l’autre: l’impossible propriété d’une langue” 
[MA:  121].  Il  nous reste donc à inventer  cet  avant-
premier temps de la langue préoriginaire qui n’existe 
pas, “il faut l’écrire  à l’intérieur, si on peut dire, des 
langues.  Il  faut  appeler  l’écriture  au-dedans  de  la 
langue donnée” [MA: 122]. Mais, insiste Derrida, il n’y 
a rien de tragique dans cette situation, qui ressemble au 
jeu  de  colin-maillard:  “Tout  ce  que  je  fais,  surtout 
quand j’écris,  ressemble  à un jeu de colin-maillard: 
celui qui écrit, toujours à la main, même quand il se 
sert de machines, tend la main comme un aveugle pour 
chercher  à  toucher  celui  ou  celle  qu’il  pourrait 
remercier  pour  le  don  d’une  langue,  pour  les  mots 
mêmes dans lesquels il se dit prêt à rendre grâce. À 
demander  grâce  aussi.  Cependant  que  l’autre  main 
cherche,  plus prudente,  une autre main d’aveugle,  à 
protéger contre la chute, contre une chute prématurée, 
la tête la première, en un mot contre la précipitation. 
Depuis longtemps,  je  dis qu’on écrit  des manuscrits 
pour deux mains. Et je digitalise comme un fou” [MA: 
122-123].

Sentiment  d’exil  et  d’étrange(ère)té  éprouvé  au 
contact  de  sa  propre  langue  et  de  celle  de  l’Autre, 
difficulté  à  habiter  une  langue  et  à  se  l’approprier, 
familiarité  imaginaire  et  trompeuse  d’une  langue 
maternelle  aux  origines  forcément  perdues,  et 
“nécessité,  éthique  et  politique,  d’inventer,  à  même 
“sa”  langue,  une  “autre”  langue,  un  idiome  qui  la 
désolidarise de toute appartenance à une communauté, 
à  une  demeure,  familiales,  sociales  ou  nationales” 
[Marc Crépon,  Langues sans demeure,  Paris, Galilée, 
2005,  quatrième  de  couverture.  Ce  livre  est  une 
relecture, éclairante et originale, des textes de Kafka 
(Journal,  Correspondance)  et  de  Derrida  (Le 
Monolinguisme  de  l’autre,  Fichus,  Béliers),  qui 
prolonge, à propos, cette réflexion], telles seraient les 
questions  que  travaillerait  l’ensemble  des  textes  de 
Derrida.  Ces  préoccupations  sont  celles,  aussi,  à 
l’évidence, de tout enseignant. Car la raison même de 
tout  enseignement  d’une  langue  et  de  sa  littérature 
n’est-il pas de donner la possibilité à chacun d’inventer 
son idiome propre,  à  l’intérieur même d’une langue 
commune donnée et retirée à la fois?
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА
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ЛЕКСЕМА СВІТ ЯК КЛЮЧОВЕ СЛОВО ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ

У праці доведено справедливість твердження 
Є.Бартлінського,  що  “слова  не  віддруковують 
речі фотографічно, вони швидше за все портре-
тують  їх  ментально”.  Лексема  світ  як  
смисловий  та  емоційний  центр  фразеологізмів  
теж  бере  участь  у  компонуванні  реальної  чи 
ідеальної  моделі  світу.  Яку  людина  приймає  
готовою або яку прагне змінювати. І ту, й іншу 
дію вона фіксує у фразеологізмах.

Ключові  слова: світ,  фразеологізм,  стерео-
тип, структура, ментальність. 

У кожній мові фразеології належить особливо 
важлива роль у відтворенні мовної картини світу. 
Завдяки образності, яка будується на метафоричній 
або  символьній  основі,  фразеологізми  не  потре-
бують широких контекстів, а тому їх зміст легко і 
без  спеціальної  підготовки  переймає  кожне нове 
покоління носіїв народної національної мови.

О.Майборода  пояснює,  що  “річ  у  тім,  що 
картина світу лежить в основі всіх аспектів світо-
сприйняття,  дозволяючи  осмислювати  локальні 
ситуації  в світі,  події,  що відбувалися в  ньому, 
допомагаючи  здійснити  побудову  суб’єктивних 
образів об’єктивних локальних ситуацій” [7: 6].

Отже – світ. Світ людини і світ природи, світ 
реальний і світ уявний, світ земний і світ небесний, 
світ дитини і  світ дорослих,  світ зовнішній і  світ 
внутрішній. І про всі ці світи народна мова створила 
стійкі вислови, які або стали фразеологізмами, або 
мають у своєму складі постійні епітети, або навіть 
термінологізувалися. Усе це мовою, усе це для мов-
лення, це форма вираження глобального образу сві-
ту, який є мінливим і для людства, і для окремої лю-
дини. “Картина світу як його глобальний образ по-
стійно формується в процесі контактування людини 
з навколишнім середовищем, включаючи, певна річ, 
і  її  побутові  зв’язки  з  іншими членами  соціуму, 
предметно-практичну  діяльність,  світосприйняття, 
яке є виявом характеру духовної суті особистості. 
Картина світу об’єктивується в мові, в культовому і 
світському образотворчому мистецтві, в музиці, ри-
туалах, етикеті, різноманітних соціокультурних сте-
реотипах поведінки людей тощо” [6: 2]. Як переко-
нує наше спостереження над фразеологічним скла-
дом української мови (а також російської і польсь-
кої), усі ці та ще чимало інших аспектів світосприй-
няття “записані” у фразеологізмах, у смисловому та 
емоційному  центрі  багатьох  із  них  знаходиться 
лексема світ. Одні назвуть її символом, інші міфо-
логемою, треті стереотипом, четверті – концептом.

“Діалектика  співвідношення  фразеологічного 
значення і концепта, – вважає М.Алефіренко, – та-
ка: “1) фразеологічне значення як продукт вербалі-
зації одного з аспектів пізнавального об’єкта вужче 
за  концепт;  2)  буденно-художній  концепт,  який 
формує  предметно-образну конфігурацію фразео-
логічного  значення,  виявляється  одним  із  його 
компонентів;  при  цьому  частина  смислового 
змісту  фраземоутворювального  концепта  зали-
шається за  межами семантичної  структури  ФО і 
разом з іншими когнітивними категоріями утворює 
дискурсивний простір етномовної  свідомості” [1: 
86].

Звичайно, сама людина створює певну модель 
світу,  яка їй видається ідеальною або реальність 
якої  вона  не  хоче  змінювати,  –  тоді  людина 
обирає для себе поводження у “своєму” загально-
людському світі, а потім свій досвід залишає для 
нащадків. Так у житті.

“Однак для лінгвістів – так само як для біль-
шості теоретиків соціальної комунікації – зрозумі-
ло,  що  стереотипізація  невіддільна  від  сутності 
природної мови, яка ґрунтується на суб’єктивній 
категоризації явищ, а також на конвенції (домов-
леності, традиції) і на повторюваності (без цього 
жодне взаєморозуміння було б неможливе), що і є 
стереотип,  тобто  “необхідний  елемент  спільної 
мови і коду культури (Kęnpiński 1990: 12)” [2: 160].

Стереотипізація  веде до символізації.  У фра-
зеологізмі, на наш погляд, накладається стереотип, 
концепт, символ і розмежовування їх – це лінгвіс-
тичні вправи, а не природне життя, цебто функціо-
нування  у  мовній  свідомості  стійкої  одиниці. 
“Символи,  –  вважають  фразеологи,  –  1) роблять 
видимими ідеї людини, передають глибокі й давні 
думки про саму людину, її менталітет; 2) будучи 
простими,  надзвичайно  насичені  інформацією; 
3) часто  багатозначні  (навіть  до  протилежного); 
4) мають здатність часткове підносити до високого 
ступеня узагальнення” [8: 62-63]. За такою харак-
теристикою фразеологічний компонент світ не по-
трапляє до розряду символів. Але ж світ пізнається 
і логічно, і образно, а оскільки “мовний символ ба-
зується  на  своєрідному порівнянні  і  спів-
відношенні  предметів,  явищ,  якостей,  що 
виступають його основою” [4: 6], будемо називати 
лексему  світ ключовим  словом,  тобто  таким,  з 
якого починається чуттєве і раціональне сприйняття 
вербалізованого  уявлення  людини  про  свої 
“стосунки” з цим поняттям.
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Покладемо в основу свого аналізу компонента 
світ  фразеологічних  одиниць  української  мови 
таку сентенцію з праці “Точка зору, перспектива, 
мовна картина світу” Є.Бартміньського: “Слова не 
віддруковують речі фотографічно, вони швидше за 
все портретують їх ментально. Визначення таких 
слів потребує однаково враховувати як перцептив-
ні  риси (“василёк голубой”)  так  і  функціональні 
(“василёк – это сорняк”) і реляційні (“василёк рас-
тёт  в  пшенице”)  і  такі,  що пов’язані  зі  встанов-
ленням людиною відношення речі до інших речей і 
до неї самої і людською оцінкою цих речей. Харак-
теристику речей, закріплену в мові – яка визнача-
лася то як уявлення, то проекція або креація, – най-
краще передає саме термін інтерпретація” [3: 89]. 
Тож і подамо свою інтерпретацію.

Отже, світ навколо нас.
Його сьогодні називають по-різному: шалений, 

жорстокий,  дикий,  а ототожнюючи слово світ зі 
словом  вік кажуть  ще:  атомний,  надзвуковий, 
надшвидкісний. Не  забуті  й  давні  іменування:  
білий світ, святий і грішний світ, божий світ, цей 
світ (якщо вірять у той світ, в який відходять наші 
душі),  лю′дський (або  нелю′дський) світ і  т.ін.  А 
світ до того всього не причетний – він такий, яким 
його роблять люди або яким вони його хочуть ба-
чити.  Має рацію О.Левченко,  коли пише,  що “у 
мовних картинах світу внаслідок зміни міфічних, 
релігійних і філософських уявлень наявне перепле-
тення декількох картин і моделей світу – міфічної, 
християнської, соціальної” [5: 7].

Усе в цьому світі організоване так, щоб було в 
ньому добре рослині й деревині, людині й тварині. 
Учені пишуть, що світ – це збір усіх тіл у просторі 
як упорядкована і піддана певним законам цілість.

Так кажуть учені, а народ дає визначення по-
своєму, і ці визначення залежать як від матеріаль-
ного, так і від фізичного, морального стану люди-
ни, її стосунків з оточенням, від здатності мовця 
узагальнювати спостереження над життям своїм і 
своїх  близьких  і  т.д.  Наприклад,  якщо  людині 
добре,  особливо якщо сталася зміна обставин на 
краще, кажуть:  Аж мені  світ усміхається.  Світ 
мені  миліший став.  Світ мені  розвиднівся.  Світ 
мені  змінився  (побілішав).  Так,  як  би’м  на  світ 
народився та ін. (Усі ці висловлення вживають і на 
означення поліпшення фізичного стану людини).

Якщо життєві обставини скрутні  і  несила з 
ними боротися, людина скаже:  Пішов би в світ 
(світи). Пішов би на край світу (і додасть: “куди 
очі  ведуть”);  пішов  би  світ  за  очі.  Це,  як 
правило,  зривається  з  уст  тоді,  коли  йому 
передує:  Світ мені не милий. Світа божого не  
бачу (від туги; через турботи; за працею і т.д.).

Але  при  цьому  кожна  людина  знає,  що 
“дивний той світ, а ще дивніші люди”, “світ за  

добро  часто  платить  злом”,  “світ  один,  лиш 
люди не однакові”, “скільки світа, стільки дива”, 
“казиться (дуріє) світ то разом, то поодинці”.

Одним у цьому світі затишно, а інші не знахо-
дять у ньому навіть пристановища (воістину “пів-
світа скаче, а пів плаче”): “світ великий, а нема в  
нім де бути”; “великий світ, а нема де в ньому по-
дітись”. Та не це найважливіше, і не треба розпа-
чувати, бо  “цей світ позичений, а  той – вічний”. 
Навіть якщо у тебе все добре,  усе  ж “світ пре-
красний, але дочасний”  – так міркують і віруючі 
(бо надіються на те, що гине тіло, а душа вічна і 
житиме добре на тому світі), і атеїсти (бо людина 
усе ж смертна, яким би благополучним не було її 
життя на землі).

І ті, й інші кажуть благовійно (тільки перші – 
побожно, а другі  – за традицією предків),  коли 
хтось  перестає  бути:  “попрощався  зі  світом”,  
“покинув цей світ”, “розстався з цим світом”,  
“пішов з цього світа”…Куди? – пішов  “на той 
світ”, “на другий (інший) світ”.

А як же тут, на цьому світі? Тут треба вміти 
жити з людьми, а не замикатися у вузькому світі 
речей, бо “не стільки світа, що у вікні, - за вікном  
більше”.  Але  не  кожен  і  не  одразу  може 
пуститися у світ, лише “хто знає просвіт, той іде  
у світ”,  тобто той, хто знає мету і шлях до неї; 
“світ розуму вчить”,  бо  “світ коротіє,  а  мир 
мудріє”  (тобто  людський  вік  коротшає  (все 
ближче до “кінця”!), але людство набирається все 
більше знань. І не треба розраховувати на легке 
життя,  життя  без  труднощів,  тривог  і  втрат,  бо 
“світ пережити – не києм (ціпком) перемахати”. 
І навіть той, хто зухвало закликає “уживай світа,  
поки служать  літа”,  мусить  прислухатися  до 
народної  мудрості:  “світ  не  змудруєш” (тобто 
всіх не перехитруєш) і “неправдою світ пройдеш,  
але назад не вернешся”.

Це дивовижне слово  світ беруть  у підмогу, 
коли хочуть бути категоричними у висловлюванні 
(“ніщо на світі не знає”, “нізащо в світі”, “ніяким 
світом  не  можна”),  коли  хочуть  посилити 
характеристику (“зо світа чоловік так чоловік”, 
“від світа красуня”,  “від  світа  паскуда”, “від  
світа  збиточний”);  коли  прагнуть  підкреслити 
вичерпність  змісту  (“світ  би не надивувався”, 
“світ би того не переповів (не вигадав)”,  “світ 
би такого не бачив, не чув, не знав!”).

Світ править людьми, а люди – світом. Один 
колотить світом (вносить сум’яття, неспокій, роз-
лад), інший – нудить світом (тужить, не знаходить 
собі справи, ледарює), третій комусь світ зав’язав 
(позбавив волі, радості життя), а цей сам собі зав’я-
зує світ (робить себе рабом, виснажується мораль-
но або фізично), ще хтось крутить світом, як ци-
ган  сонцем  (кермує  людськими  долями,  не  пи-
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таючи їхньої на те згоди) і т.ін.
Ось такі наші “стосунки” зі світом, передані 

стереотипами,  концептуально  важливими  для 
світосприйняття і символічними за їх впливом на 
фізичний, морально-психологічний та соціально-
побутовий стан людини. Усе просто, як світ, і все 
так складно, як наші стосунки з ним і між собою. 
Погодимося з теоретиком і методистом фразео-
логічної  науки  М.Алефіренком,  що  “буденно-
художній концепт – це складне багатоступеневе 
ментальне утворення, в дискретний склад якого 
входить, окрім певного смислового змісту, ще й 
оцінна і релятивно-оцінна семантика, яка містить 
інформацію  про  ставлення  людини  до  відоб-
ражуваного об’єкта” [1: 84].

У більшості  контекстів  слова  світ і життя 
стоять щільно. Тому кажемо:  духовний світ, емо-
ційний світ, естетичний світ, особистий (індиві-
дуальний) світ, а також: матеріальний світ, реаль-
ний світ, світ казки (фантастичний), світ природи 
(рослинний, тваринний світ), вищий світ, світ ба-
гатих і  світ бідних і т.д. Хоч якщо бути конкрет-
ним, то є світ живої природи і світ речей. А всі інші 
визначення й характеристики – то результат сто-
сунків між ними.

Чим більше в цих стосунках,  так би мовити, 
взаємності,  тим світліші тони їх словесного зма-
лювання. Порівн..:  “Світку мій милий!” –  “І світ 
мені не милий”, поет. “Світе ясний, світе тихий!” – 
публіцист.  “Цей шалений,  шалений світ!”;  “Світ 
без тебе не милий” – “Світ на тобі не зійшовся”; 
“радіти світом” –  “нудити світом”;  “світ мені  
розвиднівся” – “світ (в очах) потемнів” і т.ін.

Але це в кожній конкретній ситуації. Якщо ж 
спробувати узагальнити, то світ речей, як правило, 
формує світ людини (хоч не заперечимо й зворот-
ного впливу).  Навіть підсоння, довкілля, в якому 
живе людина,  впливає  на  її  характер,  поведінку, 
ставлення  до  інших  людей.  Горяни  і  степовики, 
приморці й мешканці земель пустельних, селяни і 
городяни – вони не однакові, хоч могли народити-
ся і від одних батьків. І не лише тому, що в кожно-
го живого на світі свої гени, а й тому, що кожному 
живому на цьому світі уготована неоднакова доля. 
Подібні – можуть бути, але цілком тотожні – ні.

Отже, світ (макросвіт) – один для всіх, зокрема 
тут,  на  землі,  але  люди  у  цьому світі  настільки 
різні, що кожен іде своїм світом (мікросвітом) так, 
як те зумовлять обставини життя від генетичного 
початку і до – від нас не залежного – кінця. Але чи 
ж так дуже не залежного?!

Кажуть,  що  світ  духовний  важливіший  за 
світ фізичний, а душа – її чистота, досконалість, 
сповненість любов’ю – важливіша за тіло. І тіло, 
начебто, хворіє тому, що була (або є нині) хвора 
душа, якщо не власна, то когось із прародичів.

Світ,  що  всередині  нас,  має,  гадаємо,  кілька 
рівнів своєї структури: 1) спадковий (генетичний); 
2) вихований (прищеплений, педагогічний); 3) са-
моутверджений  (набутий  власними  зусиллями  в 
процесі аналізу довкілля, корегований Космосом). І 
якщо  всі  ці  рівні  гармонійні,  не  перебувають  в 
антагонізмі  між  собою,  тобто  коли  “душа  спо-
кійна”, наш внутрішній світ не конфліктує зі сві-
том зовнішнім. Та цим серйозно займається етно-
лінгвістика, яка “намагається, ідучи від мови, при-
йти до людини, її способів розуміння світу” [3: 23].

Не можна не помітити, що “світ” як ключове 
слово перебуває у різноманітних структурах фра-
зеологізмів, тому до нього можна стосувати прос-
тий,  на перший погляд,  висновок В.Д.Ужченка і 
Д.В.Ужченка про концепт (хоч у цитованій моно-
графії фразеологізмів з компонентом світ практич-
но немає ні серед загальнокультурних, ні серед ет-
нокультурних концептів): “Концепт як багатомірне 
й багатовимірне культурно-значуще соціопсихічне 
утворення в колективній свідомості певної мовної 
спільноти “розсіяний” у змісті лексичних одиниць, 
корпусі  фразеології,  пареміологічному  фонді,  у 
системі стійких порівнянь, що відбивають образи-
еталони” [8: 241].

У сучасному “Словнику фразеологізмів україн-
ської мови” (К., 2003) ми нарахували 745 фразео-
логічних одиниць з ключовим компонентом світ у 
таких граматичних формах, що винесені в символ 
групи:  світ (582  одиниці), світа  (47  одиниць), 
світах  (8 одиниць),  світи (6 одиниць),  світі  (16 
одиниць), світом (17 одиниць), світу (70 одиниць) 
(звичайно, це число складають фразеологізми з їх 
численними варіантами, переважно компонентни-
ми і структурними, а також граматичними, від чого 
загальне значення фразеологізму не модифікуєть-
ся:  зводити (звести, згубити, зігнати, зжити) зі  
світу; що світ не бачив (не видав, не видів) [9].

Принагідно зауважимо, що у фразеологічному 
словнику польської  мови,  укладеному С.Скоруп-
кою [11], наводиться 157 тлумачних ілюстрованих 
статей  з  усталеними  мікроконтекстами  лексеми 
świat, між якими, як і в українському словнику, не 
всі  сполучення слів  є  власне фразеологізмами 
(напр.: Stwórca świata (o Bogy), strona świata, ósmy 
cud świata), і серед яких ми не виявили таких, що їх 
нема у мові українській, тобто тут ми не знаходимо 
строгого  підтвердження  тези  М.Алефіренка: 
“Фразеологічні  значення  акумулюють  в  собі  не 
лише різноманітні  універсальні  смисли логічного 
характеру,  але й виявляються здатними виражати 
етнокультурні  феномени” [1:  84].  Мабуть,  цьому 
не сприяє лексема світ.

У  російському  фразеологічному  словнику  за 
редакцією  О.Молоткова  [10]  фразеологізмів  з 
компонентом  свет (= світ і світло) усього 33, бо 
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чимало  семантичних  відповідників  українським 
фразеологізмам виступає з компонентом мир.  Але 
зіставний аналіз – предмет окремого дослідження.

У  фразеологічних  мікроконтекстах  лексема 
світ вступає в абсолютні синонімічні відношення з 
лексемами  земля (світ завертівся ходором, світ 
крутиться обертом, аж на край світа), краї (інші  
землі, країна)  (у далекі світи, бачити (повидати)  
немало світа, пустити по світу), світло  (світа-
сонця не бачити, світ померк, світ піднявся, світ 
замкнувся); світанок (ні світ ні зоря, до білого сві-
та, займатися на світ, як світ свінув, від білого  
світу, благословило на світ, від білого світу і до  
темної  ночі),  життя  (прийти  у  світ,  побачити 
світ, як на світ народився), смерть (піти зі світу,  
покинути цей світ, попрощатися зі світом) і т.д. 
Таким чином, сама лексема  світ  неоднозначна, а 
отже неоднозначні  і  її  фразеологізовані  смислові 
зв’язки і реалізовані ними значення, які хоч і не 
потребують широких контекстів завдяки традиції 
вживання,  та  усе  ж  через  розгалужену  варіатив-
ність вимагають стилістичного обґрунтування. Пор.: 
білий світ макітриться (перекидьки) обертом (пе-
рекидом) в очах (перед очима); і на світ білий (Бо-
жий)  не  дивився  б;  світ (білий)  закрився  (замк-
нувся) і т.ін.

Ми  винесли  в  заголовок  поняття  кластерів, 
оскільки досліджуваний матеріал – це і  усталені 
епітетизовані словосполучення (білий світ, Божий 
світ,  гіркий світ),  і  фразеологізовані  порівняння 
(як на світ народився; старий, як світ; як на краю 
світа),  і  власне  фразеологізми  (нудити  світом; 
світ зав’язати; світ померк) і паремії (щоб я світу 
Божого не бачив; не стільки світу, що у вікні).

За  нашим  спостереженням,  семантико-грама-
тична  характеристика  цієї  групи  фразеологізмів 
дуже  неоднорідна.  Вони  співвідносні  з  різними 
частинами мови, переважно дієсловами і прислів-
никами, їх ідентифікаторами є окремі слова, слово-
сполучення  і  навіть  речення.  Порівн.:  дієслівні: 
пустити з торбами по світу – позбавити статків;  
благословляло на світ  (світало),  загнати на той 
світ (знищити), дурити світом (хитрувати), не ба-
чити світа  (тужити,  працювати важко); прислів-
никові: не близький світ (далеко), на весь світ (го-
лосно, відверто), по всьому світу (скрізь), на край 
світу (далеко), доки світу та сонця (навіки) та ін.

До  того  ж  ця  лексема  хоч  і  є  структурно-
стрижневою,  але  не  вона  мотивує  численні 

значення фразеологізованих конструкцій, а інші їх 
компоненти.  І  не  ця  лексема  реалізує  системні 
відношення (багатозначності, омонімії, антонімії), 
а цілісне значення сполучення слів. Хоча прозорість 
внутрішньої  форми цих одиниць забезпечує  саме 
лексема світ.

Ступінь цієї прозорості залежить від обізнано-
сті мовця з фразеологічним фондом мови і особли-
востями матеріального і духовного світу її носіїв. 
Це проблема етнолінгвістики і етнопсихології.
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SUMMARY

“Relations” of a person with the world that are delivered by phraseologisms as stereotypes, are both  
conceptually important for worldview and symbolic for their influence on physical, moral, psychological,  
social  states  of  the  person.  These  relations  are  analyzed  as  mental  forms  that  possess  evaluative  and 
relative-evaluative semantics that includes the information about person’s attitude to the present and past. 
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МОВНА КАТЕГОРІЇ ОСОБИ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗГЛЯДУ

Розглядаються  деякі  семантико-комуніка-
тивні  властивості  придієслівних  особових  зай-
менників та висловлюються гіпотетичні припу-
щення  щодо  співвідносності  мовної  категорії  
особи  з  Пресвятою  Тройцею,  як  триєдиною 
Божою Особою.

Ключові слова:  особові  займенники, кагорія  
особи,  триєдина Божа Особа.

Мова  як  один  з  основних  інструментів 
пізнання людиною самої себе й оточуючого її світу 
змоделювала в свідомості людини інший, від об-
ражений світ, інформація про який закодована в її 
семантиці. Відображений у свідомості людини світ 
можна трактувати,  за Е.Гуссерлем, як феномено-
логічне явище, пізнання якого можливе через опис 
фактів свідомості [3: 1081 - 1083]. А фактом свідо-
мості,  як  відомо,  виступають  тільки  ті  елементи 
об’єктивної  дійсності,  які  людський  розум  зумів 
осягнути,  концептуалізувати  й  категоризувати  в 
одиницях  мислення  і  мови.  Отже,  фенологічний 
світ  є  також світом мовних понять,  які  структу-
рують свідомість.

Серед пізнаних людським розумом “феноме-
нів досвіду” є така специфічна риса мови як кате-
горія особи, пізнавальна сутність якої стосується 
самої людини, її багатоманітної й різнопланової 
розумово-лінгвальної діяльності. Постійна увага 
вчених  до  цієї  категорії  та  її  різноаспектне 
висвітлення  в  численних  наукових  працях  з 
філософії,  психології  та мовознавства стало од-
нією  з  методологічних  засад  формування 
антропоцентричної  парадигми  мовознавчих 
досліджень,  що  ставить  собі  за  мету  з’ясувати 
функціонально-семантичну  природу  мовних 
явищ через призму когнітивного світосприйняття 
людиною оточуючого її світу. 

Категорія  особи  як  мовне  явище  вивчено 
доволі  ґрунтовно  в  усіх  мовах,  про  що 
засвідчують  праці  Е.Бенвеніста  [1], 
К.Є.Майтинської [2], О.М.Селіверстової [5] та ін. 
Проте  в  існуючих  нині  дослідженнях  з  цього 
питання  основна  увага  мовознавців  зосеред-
жується  на  з’ясуванні  ролі  даної  категорії  в 
конструюванні  мовленнєвих  актів,  й  практично 
не розглядається її феноменологічнe коріння, що, 
на  наш  погляд,  має  важливе  значення  для 
адекватного  тлумачення  як  мовної   природи 
самої  категорії,  так  і  тих  мовних елементів,  за 
допомогою яких вона виражається у мові. 

Отже,  предметом  розгляду  даної  наукової 
розвідки  є  феноменологічна  сутність  категорії 
особи  та  особових  займенників  як  основного 

засобу вираження цієї категорії у будь-якій мові. 
Давно  визначено,  що  основними  засобами 

вираження  категорії  особи  у  мові  є  дієслова  і 
займенники.  Серед  останніх  особлива  роль  у 
вираженні  значень  категорії  особи  відводиться 
особовим  і  особово-вказівним  займенникам. 
Вони  унікальні  показники  вказаної  категорії. 
Унікальність цього розряду займенників полягає 
насамперед у тому, що їх граматична семантика 
максимально зорієнтована на вираження катего-
рії  особи,  тобто  вони  прямо  вказують  на 
учасників  мовного акту  та  їхню комунікативну 
роль у здійсненні цього акту. У дієсловах, які, як 
уже  мовилося,  теж виражають  граматичне  зна-
чення  особи,  воно  є  похідною  граматичною 
характеристикою,  семантично  й  функціонально 
залежною  від  природи  займенника,  з  яким 
дієслово  корелює  в  акті  мовлення.  Кажучи 
“читаю”,  “читаєш”,  “читає”,  ми  вказуємо 
імпліцитно на осіб- виконавців цієї дії, тобто “я”, 
“ти”,  “він/вона”.  З  огляду  на  це,  можна 
констатувати,  що  категорія  особи  у  вираженні 
займенників  має  онтологічне  підґрунтя,  а  у 
вираженні дієслів – епістемологічне.

Відмінність  між  значеннями  та  способами 
вираження  категорії  особи  займенниками та  діє-
словами була зауважена ще античним мовознавця-
ми, які  твердили, що в природі дієслова категорія 
особи є  невизначена,  тоді  як  займенник  співвід-
носиться з визначеними особами [11: 149, 151]. 

Імпліцитно категорія особи властива й іншим 
лексико-граматичним  класам  слів,  наприклад 
іменникам, які завжди вказують на третю особу, 
однак там вона не має безпосереднього впливу 
на організацію та протікання актів мовлення, як 
це властиво особовим займенникам і  дієсловам 
[див.: 9: 46]. 

Другою  унікальною рисою особових займен-
ників  є  те,  що  вони  наявні  в  усіх  мовах,  а  це 
означає, що й категорія особи властива всім мовам. 
Еміль Бенвеніст, присвятивши цьому питанню ряд 
праць,  доводить,  що  практично  в  кожній  мові 
логіко-граматична  категорія  особи  складається  із 
трьох осіб: першої (Я), яка позначає мовця; другої 
(Ти),  яка  позначає  співрозмовника;  третьої  (Він), 
яка не є активним учасником комунікативного акту 
і  навіть може взагалі  бути  відсутньою в момент 
його здійснення [див.: 1: 259-290]. 

На перший погляд, у цій комунікативно-рольо-
вій розкладці осіб все виглядає просто й зрозуміло. 
Але, попри всю ясність і логічність даного мовного 
факту, ніщо не заважає нам задуматися над такими, 
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не  зовсім  традиційними запитаннями:  1.  Чому в 
кожній мові існує тільки три граматичні особи, а не 
одна,  дві,  чотири,  п’ять  чи  більше?  2.  Чому  в 
жодній мові в системі особових займенників немає 
окремих особових позицій для розрізнення катего-
рійних значень особи представників людського  і 
тваринного світів, представників світу істот і світу 
неістот, живих і покійних, малих і дорослих тощо? 
Закономірність постановки таких питань зумовле-
на тим, що в багатьох мовах існують окремі грама-
тичні форми займенників 3-ої особи, які слугують 
для смислового розрізнення предметів позначення 
за  різними характеристиками: віддаленості/близь-
кості; присутності/відсутності; відомості/невідомо-
сті;  рухомості/нерухомості;  спостережуваності/ 
неспостережуваності  та  ін.  [див.:  2:  141-151]. 
Більше  того,  існують  мови,  в  яких  використо-
вуються різні граматичні форми займенників для 
першої  та  другої  осіб  [2:  170-171].  З  огляду  на 
сказане,  постає  ще  одне  запитання:  чому  при 
розмаїтті  існуючих  в  різних  мовах  граматичних 
форм  займенників,  категорія  особи  всюди  зали-
шається тричленною структурою? Чи не зумовлена 
кількість  членів  граматичної  парадигми  особи 
великою таїною Пресвятої Тройці, що представляє 
Бога як триєдину Особу: Перша Особа – Бог Отець 
(Я); Друга Особа – Бог Син (ТИ); Третя Особа – 
Бог Дух Святий – (ВІН)? [див.: 6: 14]. В Євангелії 
від  св.  Луки  читаємо:  “І  Дух Святий злинув на 
Нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба 
почувся, що мовив: ТИ Син Мій Улюблений, що Я 
вподобав Тебе!” [4: 86].

Мовознавчі  дослідження  функціонально-се-
мантичної природи особових займенників підво-
дять до висновку, що мовна категорія особи у ви-
раженні  цих  займенників  є  адекватним  відзер-
каленням (зрозуміло,  що неусвідомленим люди-
ною)  Пресвятої  Тройці.  Ми  далекі  від  наміру 
стверджувати чи доводити правомірність та істин-
ність  такого  порівняння,  а  хочемо  тільки,  спи-
раючись на думки видатних вчених, звернути ува-
гу на те, що в структуруванні граматичної катего-
рії особи спостерігається дивна подібність до Три-
єдиної Сутності  Бога, подібність, яку можна по-
філософськи означити як  “очевидне неймовірне”. 

Питання  мовного  вираження  категорії  особи 
дієсловами  та  займенниками  найґрунтовніше  ви-
світлено,  як  уже  зазначалося,  в  низці  праць 
Е.Бенвеніста.  Саме  цей  вчений,  проаналізувавши 
мови різних сімей,  доводить,  що в усіх  мовах є 
“три  і  тільки  три  особи”  [1:  260].  Виражаються 
вони, як правило, особовими займенниками, а не 
дієсловом, оскільки, як твердить учений, існують 
мови, “в яких вираження особи дієслова може бути 
відсутнім”  [там  само].  Щодо  власне  особових 
займенників,  то  мовознавець  чітко  й  послідовно 

відрізняє  перші  дві  особи  від  третьої.  На  його 
думку, тільки займенники “я” і “ти” є справжніми 
виразниками  особи  і  тільки  їм  властива  ознака 
особи. Причому ці два займенники є взаємозворот-
ними особовими формами: “Той, кого я визначаю 
як “Ти”, сам мислить себе в термінах “Я” і, пере-
творюючись в “Я”, перетворює моє “Я” в “Ти” [1: 
264].  Порівняймо  це  положення  з  біблійними 
словами євангеліста св.Івана: “А коли Я чиню, то 
хоч ви  Мені віри й не ймете, повірте ділам, щоб  
пізнали й повірили ви, що Отець (Перша Особа – 
М.П.) у Мені (Друга Особа – М.П.), а Я – у в Отці” 
[4: 146].

Щодо  третьої  особи,  представленої  в  пара-
дигмі  особових  займенників  формою  “він”,  то 
Е.Бенвеніст  бачить  у  ній  “не-особу”.  Вчений 
аргументує своє розуміння безособового статусу 
третього  члена триособової  парадигми тим,  що 
він  не  має  відповідної  займенникової  форми  в 
деяких мовах, наприклад в арабських [1: 262], а 
якщо така форма й існує в мові, то вона “сама по 
собі  не  називає  нічого  і  нікого”  [1:  264],  не  є 
функціонально взаємозворотною із двома перши-
ми особами [там само] і співвідноситься з “об’єк-
том, який знаходиться поза актом мовлення” [1: 
299]. Все разом узяте дає вченому підстави при-
рівняти функціональне призначення третьої осо-
би  та   займенникову  форму  її  вираження  до 
“безособової форми дієслівної флексії”   [1: 264]. 

Оскільки  третій  член  парадигми  особових 
займенників, тобто займенник “він”, позбавлений 
ознак  особи,  а  точніше,  він  є  “не-особою”,  то 
звідси можна  було  б  зробити  висновок,  що  збіг 
мовної  категорія  особи  з  Пресвятою  Тройцею 
насправді не підтверджується. Адже Біблія вчить 
нас, що всі три Особи Пресвятої Тройці – Отець, 
Син і Святий Дух перебувають Один в Одному і 
складають собою одну Божественну сутність, тоді 
як у мові, згідно з поглядами Е.Бенвеніста, є тільки 
дві  особи  (“Я”  і  “Ти”)  і  ці  “дві  “особи” 
протиставляються формі “не-особи” (= “Він”)” [1: 
260], а отже мовби немає підстав для порівняння.

Таким чином,  питання адекватності  двох по-
рівнюваних  сфер  існування  поняття  “особа” 
зводиться до розв’язання проблеми мовного стату-
су  третьої  особи,  об’єктивна  сутність  якої,  як 
щойно  сказано,  може  заперечуватися.  Треба, 
однак, підкреслити, що такий погляд на природу 
третьої  особи  не  є  ні  єдиним,  ні  домінуючим  у 
лінгвістиці. І це підтверджують не тільки лінгвіс-
тична  традиція,  згідно  з  якою  мовна  категорія 
особи тричленна, але й багато теоретиків мови, які 
бачать у третій особі  окрему особу з особливим 
мовним  статусом.  Цікаві  в  цьому  відношенні 
погляди  видатного  французького  мовознавця-
психосистематика Ґ.Гійома. Вчений звертає увагу 
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на те, що мовні факти, в тому числі й категорію 
особи,  можна  розглядати  у  двох  опозиційних 
відношеннях:  1)  людина/людина  і 
2) універсум/людина. 

Якщо розглядати структуру категорії особи з 
позиції  першого  відношення,  то  вона  двоскла-
дова: перша особа (Я-людина) протистоїть другій 
особі (Ти- людина). Власне під таким кутом зору 
розглядає  категорію  особи  Е.Бенвеніст.  У  його 
теоретичній  концепції  ця  мовна  категорія  має 
чітку комунікативно-функціональну основу інтер-
претації, тобто до уваги береться рольова участь 
кожного члена особової  парадигми у здійсненні 
комунікативного акту. В результаті перша особа, 
яка  здійснює  акт  мовлення,  кваліфікується 
французьким  мовознавцем  як  “особа  суб’єк-
тивна”;  друга  особа,  якій  адресується  комуніка-
тивне повідомлення, має статус “особи несуб’єк-
тивної”,  а  третя  особа – пасивний учасник акту 
мовлення,  він  може  виступати  об’єктом 
спілкування, але сам не є мовотворчим чинником, 
тому вважається “не-особою” [1: 266].

У  зв’язку  з  такою  комунікативно-рольовою 
розкладкою учасників мовленнєвого акту законо-
мірно  постає  запитання:  чи  є  комунікативна 
пасивність  третьої  особи  достатньою  підставою 
для того,  щоб заперечувати її  приналежність до 
мовної парадигми категорії осіб? 

Відповідь на це запитання дає нам друге опози-
ційне відношення – універсум/людина, в якому, як 
твердить Ґ.Гійом, лежать витоки людської мови і 
яке  вбирає  в  себе  перше  відношення  людина/ 
людина.  Саме  протиставлення  універсум/людина 
доводить “особовість” третьої особи.

 За  Ґ.Гійомом,  третя  особа  має  дві  форми 
вираження  в  мові:  імпліцитну  й  експліцитну. 
Імпліцитно вона виражається в першій і  другій 
особах.  Механізм  цього  вираження  такий:  той, 
хто говорить (перша особа), “говорить одночасно 
про себе, стаючи в такий спосіб за синапсом (у 
біології структурно-функціональний зв’язок двох 
нейронів – М.П.) не тільки 1-ю особою, яка гово-
рить, але й 3-ю особою, про яку говориться” [10: 
267].  Аналогічно  третя  особа  проявляється  і  в 
другій особі. Ти – це особа, з якою говорять, але 
розмовляючи з нею, говорять водночас і про неї.

Зауважимо,  що  ця  думка  висловлювалася 
мовознавцями й раніше. Можливо, її  автором є 
Юлій Цезар Скалігер (1484-1558), який твердив, 
що перша особа містить в собі третю, тому що 
вона  (третя  особа)  є  матеріалом  мовлення  для 
першої  особи:  “Materiam autem ipsam de qua 
loqueretur, Tertiam constituit” [цит. за: 11: 74].

 Але  на  відміну  від  двох  перших  осіб,  між 
якими  існує  відношення  людина/людина,  третя 
особа належить до сфери відношення універсум/ 

людина,  яке,  представляючи   весь  зміст  мови, 
вбирає  в  себе  відношення  людина/людина  [10: 
267]. Г.Гійом констатує: “Сталий прояв імпліцит-
ної  3-ї  особи  в  експліцитних  особах  вищого 
розряду (1-ї та 2-ї) випливає з нерозривного зв’язку 
малого протиставлення Людина/Людина з велики-
ми  протиставленням  Універсум/Людина,  з  якого 
воно виникає, але від якого не відділяється” [10: 
267-268].

Учений підсумовує  своє психосистематичне 
бачення категорії особи такою схемою: 

“я =  перша особа мовлення + особа, про яку 
мовиться

ти  =  друга особа мовлення + особа, про яку 
мовиться

він = немає особи мовлення + особа, про яку 
мовиться

Отже,  як бачимо,  в  структурному механізмі 
трьох осіб я, ти, він, особа, про яку говориться, є 
сталою, і тільки особи мовлення змінні” [9: 49].

  

Імпліцитний  характер  третьої  особи  є  ще 
одним цікавим і водночас важливим штрихом в 
обґрунтуванні сформульованої нами гіпотези, що 
мовну категорію особи можна вважати з певною 
долею вірогідності лінгвістичним відображенням 
Пресвятої  Тройці.  Імпліцитність  третьої  особи 
якнайкраще корелює із третьою Особою Божою - 
Духом Святим, який сходить від Бога Отця (Я) і 
витає  над  Богом  Сином  (ТИ). Як  у  першому 
випадку  (сфера  людини),  так   і  в  другому 
випадку  (Господня  сфера)  третя  особа  постає 
безтілесною сутністю: в мові вона не має статусу 
мовлячої  особи  і,  як  така,  не  представлена 
єдиним  знаком  вираження,  а  в  Святій  Тройці 
вона не має богоподібної плоті.

А як бути в тих випадках, коли третя особа 
виражається  експліцитно,  тобто  коли  вона,  як 
пише Ґ. Гійом, “знаходиться за межами синапсу 
розрядів” першої і  другої  осіб й функціонує  як 
пасивний  учасник  спілкування,  “який  не 
говорить, і до кого не звертаються” [10: 267]? Чи 
не  є  експліцитне  вираження  третьої  особи 
запереченням  паралелізму  між  двома 
порівнюваними сферами її існування? Шукаючи 
відповіді  на це запитання,  звернемося знову до 
думок Е.Бенвеніста. У статті “Структура відно-
шень особи в дієслові” вчений пише: “Форма, яку 
називають  третьою  особою,  дійсно  містить 
вказівку на висловлення про когось або щось, але 
це не співвідноситься з певною особою” [1: 262]. 

Отже,  на відміну від першої та другої  осіб, 
які  вказують  на  референтно  детерміновані  сут-
ності, третя особа має референтно невизначений 
статус  існування.  Вона  “може  приймати  будь-
який суб’єкт або не мати жодного суб’єкта, і цей 
суб’єкт, виражений або не виражений, ніколи  не 
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уявляється як “особа” [1: 264]. Саме це, на думку 
Е.Бенвеніста,  дозволяє  використовувати  третю 
особу для позначення перших двох осіб із метою 
їх возвеличення чи приниження [1: 265]. 

Виходячи з цих думок, можна твердити, що 
третя особа, в принципі, теж є взаємозворотною з 
першою та другою особами. На цю особливість 
третьої особи вказує і Г.Гійом, який пише: “На-
справді взаємозворотність передбачає зміну осіб, 
відмову від першої або другої особи на користь 
третьої. Саме це відбувається, коли говорять про 
себе або про іншого в третій особі” [9: 46].

На  те,  що  третя  особа  за  своєю  природою 
неозначена,  звертали  увагу  в  минулому  й  інші 
мовознавців. Так, Кондільяк вважав, наприклад, 
що  особові  займенники  першої  та  другої  осіб 
функціонально рівнозначні іменникам, тоді як ці 
ж займенники третьої особи є “власне прикмет-
никами” [11: 171]. 

Як бачимо, і в експліцитному вираженні третя 
особа не завжди постає як реально існуюча пред-
метна сутність, що має чітку локалізацію в часі й 
просторі,  а  лише  сприймається  як  певне  відно-
шення до предметного світу. Крайнім виявом цьо-
го стану третьої особи є безособові комунікативні 
структури типу  За життя треба боротися.  On 
doit lutter pour vivre.

Звернемо увагу на ще одну характерну особ-
ливість функціонування третьої особи в комуніка-
тивних актах, яка практично ніким ще ґрунтовно 
не аналізувалася. Йдеться про те, що третя особа є 
своєрідним маркером психофізіологічного й соці-
ального стану людини, який передує і слідує за її 
“Я”. З початком життя, будучи немовлям, людина 
маркується  в  комунікативних актах  (лише як їх 
учасник)  формами  третьої  особи  (Він,  Вона,  
Воно).  Більше того.  експериментально доведено, 
що сама дитина,  як правило,  спочатку говорить 
про себе в третій особі [8: 113].  І це триває до то-
го  часу,  поки  свідомість  дитини  не  сформує 
власне  “Я”,  через  яке  вона  сприймає  себе  як 
окрему й неповторну у  фізичному й  духовному 
відношеннях особистість, відмінну від усього, що 
її  оточує.  Зрозуміло,  що  в  цей  період  життя 
людини  до  немовляти  звертаються  також  і  на 
“Ти”,  однак це  “Ти”  не є  ще суб’єктом  комуні-
кативного  процесу,  оскільки  немовля,  кажучи 
словами  Е.Бенвеніста,  не  спроможне  мислити 
себе в термінах “Я” і перетворювати звернене до 
нього  “Я” в “Ти” [ див.: 1: 264].

Зафіксувавши своє “Я”, людина стає мовцем, 
тобто маркує себе як активний суб’єкт мовлення, 
який, говорячи від себе, говорить водночас і про 
себе.  У  цей  період  життя  людина  як  суб’єкт 
розумово-мовленнєвої  діяльності  може  фігуру-
вати в  комунікативних  актах  у  ролі  всіх  трьох 

осіб, тобто вона стає, подібно до Свого Творця, 
триєдиною комунікативною особою. 

Зі смертю людини її “Я” зникає разом із нею, 
і  вона знову маркується третьою особою, тобто 
втрачає свій статус мовця. Хоча це не виключає 
комунікативної можливості звернення до неї на 
“Ти” як до живої істоти, однак це “Ти” не здатне 
психологічно трансформуватися в “Я”.

Як бачимо, і в цьому відношенні людина, яка, 
згідно з біблійним ученням утворена за подобою 
Божою, інтегрує в собі, подібно до Бога, три осо-
би мовлення: “Я” – особисте розумово-мовленнє-
ве усвідомлення своєї людської сутності – статус 
локутора; “Ти” – адресоване мені від іншого “Я” 
комунікативне  висловлення  –  статус  алокутора; 
“Він” – це, з одного боку, сприйняття мене двома 
чужими “Я“ в їхньому комунікативному спілку-
ванні, предметом якого є моє “Я” – статус дело-
кутора, а з іншого –  ще не набуте мною або вже 
втрачене моє свідоме (духовне) “Я”. 

Таким чином, займенник “він”, на відміну від 
займенників “я” і “ти”, виконує три функціональ-
ні  завдання  щодо  маркування  людської  особис-
тості  в комунікативних актах:  1)   вказує  на по-
чатковий  період  життя  людини,  до  моменту 
усвідомлення нею свого особистого “Я”:  Він → 
Я; 2)  вказує на свідомий період життя людини,  в 
процесі  якого  вона  є  об’єктом  обговорення 
іншими  людьми:  “Я ↔  (Ти) ↔  Він”;  3)  є 
маркером  історичної  пам’яті  інших  людей  про 
людину, яка вже покійна: “Я → Він”. В результаті 
виходить,  що  домінантною  особою  в  житті 
людини  є  третя  особа,  яка  у  Святій  Тройці 
рівнозначна Святому Духові, Духові істини, який 
від Отця виходить і якого “світ прийняти не може, 
бо не бачить Його та не знає Його” [4: 152].

У  підсумку  зазначимо,  що  викладені  вище 
роздуми  можна трактувати як псевдонаукові чи 
навіть  абсурдні,  оскільки  вони позбавлені  пере-
конливих наукових аргументів. Проте заторкнуте 
тут питання, попри його позірну алогічність, при-
ховує  в  собі  певну  логіко-філософську  загадку, 
розгадку якої треба ще шукати.  Ключем до цієї 
розгадки є, очевидно, сама людина, бо, як абсо-
лютно  правильно  висловився  Ю.Степанов  у 
вступній  статті  до  “Загальної  лінгвістики” 
Е.Бенвеніста, “мова створена за міркою людини, і 
цей  масштаб  зафіксований  в  самій  організації 
мови;  відповідно до нього й повинна вивчатися 
мова” [7: 15]. Залишається сподіватися, що антро-
поцентричний  підхід  до  вивчення  мови  як  уні-
кального за своєю природою психо-семіотичного 
механізму мислення  людини,  який є  основою її 
дискурсно-когнітивної  діяльності,  дозволить 
більш повно осягнути змістову й функціональну 
сутність багатьох елементів мови, в тому числі й 
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особових займенників.
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SUMMARY

 The paper deals with some semantic-communicative properties of subject personal pronouns and puts  
forward  a  hypothesis  that  the  language  category  of  person  correlates  with  the  Holy  Trinity,  as  the  
Trinitarian God. 
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ТЕОРІЯ ЧАСТИН МОВИ У ГРАМАТИЦІ МОДИСТІВ 
(внесок та історія становлення)

Аналізується  внесок  граматичної  школи 
модистів у становлення граматики як самостій-
ної, незалежної від логіки та філософії, науки та  
історія становлення теорії частин мови.

Ключові  слова: граматика  модистів,  
теорія  частин  мови,  граматичні  акциденції,  
морфологічні категорії,  способи означати речі,  
вчення про частини мови.

Теорія  частин  мови  (ЧМ)  є  давньою  і 
незмінною  складовою  мовознавства.  В  історії 
лінгвістики класи слів постійно ставали об’єктом 
дослідження  в  численних роботах,  де  (залежно 
від  обраної  концепції)  пропонувалися  різні 
інтерпретації  частиномовних  таксономій.  На 
сучасному етапі розвитку теорії мови, пов’язаної 
з  появою  такої  нової  галузі  як  когнітивна 
лінгвістика, почали формуватися нові підходи до 
розгляду  проблем,  що  не  мають  однозначного 
вирішення.  До  таких  проблем  належить  і 
частиномовна класифікація [3 : 115-118; 4 : 135].

Вказуючи на перспективу аналізу класів слів 
у  світлі  когнітивної  лінгвістики,  О.  Кубрякова 
зазначає,  що  виокремлення  ЧМ  є  цілком 
виправданим, але підґрунтя розподілу лексики на 
класи та розряди ще не осмислене повною мірою 
і  „…  настав  час,  коли  в  її  висвітленні  можна 
спробувати  щось  нове.  Більше  того,  чим 
розгалуженішою  постає  вся  лінгвістична 
діяльність  і  чим  складнішими  видаються 
лінгвістичні  запити,  –  тим  загальнішою 
видається необхідність більш адекватного опису 
частиномовних  властивостей  лексичних 
одиниць. Так, із розвитком комп’ютерної техніки 
і  намаганнями  досягнути  великих  успіхів  у 
розробці  програм  із  автоматичного 
розпізнавання  текстів,  частини  мови  стали 
об’єктом  пильної  уваги  в  роботах  прикладного 
характеру” [3 : 34].

Метою нашої розвідки є спроба визначення 
внеску лінгвістичної школи так званих модистів 
(граматична школа, яка виникла у Франції в XIII 
ст.  і  отримала  назву  від  своєї  основної 
граматичної  доктрини  –  визначення  способів 
означати  речі:  les  modes  de signifier)  у 
становлення  граматики  як  самостійної, 
незалежної  від  логіки  та  філософії  науки  та 
виокремлення на цій основі класів слів.

Зауважимо,  що  два  розділи  традиційних 
граматик –  Орфографія і  Просодія – відсутні у 
трактатах модистів, оскільки модисти не прояв-
ляють  жодного  інтересу  до  вивчення  звукової 

будови  мови.  Із  чотирьох  основних  розділів 
традиційної граматики у модистів зберігаються 
лише два останні:  Етимологія (вчення про час-
тини мови) і  Синтаксис (вчення про словоспо-
лучення і речення). Цим двом розділам у трак-
татах  модистів  передує  Вступ,  в  якому  гово-
риться  про  теоретичну  основу  вчення  моди-
стів – про способи означення.

Способи  означення  лежать  в  основі  вчення 
модистів про ЧМ. У цій сфері  модисти багато в 
чому  спираються  на  пізньоантичну  граматичну 
традицію, насамперед на Доната і Прісціана: число 
ЧМ та  їхні  назви,  розподіл словникового  складу 
латинської  мови  за  різними  ЧМ,  основні 
акциденції  (словозмінні  категорії)  ЧМ  –  все  це 
постає у творах модистів  приблизно в  такому ж 
вигляді, що і в більш ранніх граматиках [8: 173]. 

На відміну від античних граматик і  грама-
тик раннього Середньовіччя, модисти при визна-
ченні  ЧМ  відкидають  критерій  значення [11: 
268]. Критерієм віднесеності будь-якого слова до 
тієї або іншої ЧМ є не його значення, а основ-
ний спосіб означення [2: 22-23]. 

У своїх дефініціях ЧМ модисти не допуска-
ють  також  опори  на  морфологічні  ознаки,  гра-
матичні  акциденції  та  на  словозмінні  категорії 
відповідної  ЧМ.  Визначення  ЧМ,  що  містять 
вказівки на граматичні акциденції, відкидають усі 
модисти. Зіставимо визначення Доната: „Що таке 
дієслово?  Частина  мови  з  часом  і  особою,  без 
відмінка … ” (цитуємо за [10: 95]) або визначення 
Прісціана:  „Дієслово – частина мови з  часами і 
способами  без  відмінка,  показує  дію  або 
пасивність”  [6: 53]. Такого роду визначення кри-
тикує,  зокрема,  Боецій  Дакійський:  „Якщо  ти 
хочеш  говорити  про  визначення  суворо,  то  ці 
частини мови не були визначені Прісціаном, він 
швидше  дав  щодо  них  характеристики  і  деякі 
зауваження” (цитуємо за [10 : 95]). Як ознаки, на 
основі  яких  дають  визначення  ЧМ,  не  можуть 
виступати, на думку модистів, не тільки морфоло-
гічні, словозмінні категорії, але ще й синтаксичні 
функції.  Оскільки  словозмінні  та  синтаксичні 
функції  тієї  чи  іншої  ЧМ,  на  погляд  модистів, 
цілком визначаються граматичним значенням ЧМ 
як такої,  її  основним способом означення, то не 
виникає необхідності вводити в дефініцію відпо-
відної  ЧМ вказівки на її  словозмінні  та  синтак-
сичні функції.

Відмовляючись таким чином від основного 
критерію розподілу слів  на ЧМ, модисти спро-
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стовують і  панівний у той час частиновмовний 
поділ на категорематичні (ті, які мають значення 
a priori, тобто – іменник і дієслово) та синкатего-
рематичні  (які  набувають  значення  тільки  в 
комбінації з першими – прийменник, сполучник, 
вигук і т.д.) ЧМ. Вони виокремлюють 8  повно  -  
знач  них   ЧМ: ім’я, займенник, дієслово, дієприк-
метник, прислівник, сполучник, прийменник, ви-
гук,  аргументуючи  свій поділ кількістю загаль-
них властивостей речей, тобто способів означати 
(див. табл. 1).

Як зазначає П.Швігерс, першочергово варто 
звернути  увагу  на  те,  що  граматика  модистів 
розвивається завдяки взаємодії між esprits critiques 
et innovateurs і  має  за  орієнтир  аристотелівську 
граматику [12: 123; див. також 7: 171]

Модисти  поставили  перед  собою  завдання 
показати,  у  чому  полягає  значення  так  званих 
співозначних  ЧМ.  Для  його  вирішення  вони 
спробували „онтологізувати” статус цих ЧМ. Ім'я 
і  займенник означають  за  допомогою  способу 
стійкого становища, дієслово і дієприкметник – за 
допомогою способу становлення. Слова ЧМ, що 
входять до другої групи, вказують, на думку мо-
дистів, на умови,  обставини, які супроводжують 
стійке становище або становлення. Таким чином, 
у незмінних ЧМ виявляється власне значення, яке 
вони можуть  виражати самостійно поза  поєдна-
нням із словами змінних ЧМ. Значення, що вира-
жаються  незмінними  ЧМ,  мають  специфічний 
характер; не інакше, окрім як за допомогою слів, 
що  належать  до  незмінних  ЧМ,  вони  виражені 
бути  не  можуть:  „є  багато  понять,  які  жодним 
чином не могли б бути виражені в узгодженому 
мовленні,  якби не було незмінних частин мови” 
(Сигер де Куртре, цитуємо за  [8: 132]). Ґрунтую-
чись  на  традиційному  уявленні  про  відсутність 
самостійного  значення  у  слів,  що  належать  до 
незмінних  ЧМ,  модисти  виходили  з  одного  з 
основоположних положень свого вчення, згідно з 
яким усі елементи мови є віддзеркаленням тих чи 
інших явищ реальної дійсності.

Визнаючи  наявність  власного  значення  у 
слів,  що  належать  до  незмінних ЧМ,  модисти, 
проте, не ставлять незмінні ЧМ на один рівень із 
змінними. В ієрархії ЧМ незмінні ЧМ, на думку 
модистів, займають нижчу позицію порівняно із 
змінними ЧМ. 

Модисти,  зокрема,  надавали  великого  зна-
чення питанню співвідношення  імені  та дієслова. 
В основі списку ЧМ модисти, звичайно, у повній 
відповідності з традицією, ставили ім'я, мотивую-
чи це тим, що в природному порядку речей субс-
танція  первинна  щодо акциденцій.  Проти  цього 
виступив  Боецій  Дакійський.  На  його  думку, 
поняття  субстанції  та  акциденції  є  логічними 

категоріями,  які  не  можуть  через  це  служити 
критеріями граматичної класифікації. З граматич-
ного  погляду,  ім'я  не  може  претендувати,  за 
Боецієм Дакійським, на перше місце, оскільки во-
но не є конечно необхідним: у будь-якій конст-
рукції  його  можна  замінити  без  жодного  пору-
шення синтаксичного зв'язку на займенник.  Діє-
слово видається йому важливішим, оскільки воно 
не може бути замінене в конструкції на іншу ЧМ: 
„Дієслово ж необхідніше граматиці, ніж ім'я, адже 
замість дієслова ніщо не може бути поставлено, а 
замість імені може бути поставлений займенник” 
(Боецій Дакійський, цитуємо за  [10: 93]). Симон 
Дакійський,  упереджуючи  деякі  ідеї  вербоцент-
ричної концепції, наполягає на пріоритеті дієсло-
ва стосовно імені в плані синтаксичного функціо-
нування: „Хай ім'я достойніше за дієслово достой-
ністю способів  означення  або означуваного,  ос-
кільки  ім'я  позначає  субстанцію,  а  дієслово  – 
акциденцію,  проте  дієслово  достойніше  за  ім'я 
достоїнством побудови” [9 : 168]. 

У більшості  модистів  ім'я  очолює  список 
частин мови. Оскільки ім'я об'єднане із займен-
ником загальним способом стійкого положення, 
то займенник в трактатах модистів займає місце 
найчастіше  безпосередньо  після  імені.  Далі 
йдуть  дві  частини  мови,  об'єднані  між  собою 
загальним способом  становлення,   –  дієслово і 
дієприкметник. За ними розташовуються ЧМ, 
які  вказують  на  умови,  обставини,  за  яких 
здійснюється  стійкий стан або становлення,   – 
прислівник, сполучення, прийменник, вигук.

Класифікація  ЧМ,  яку  проводили  модисти, 
заснована  на  принципі  бінарної  опозиції:  змінні 
ЧМ протистоять незмінним ЧМ усередині першої 
групи ЧМ, що характеризуються способом стій-
кого положення; протистоять ЧМ, що характери-
зуються  способом  становлення.  У  свою  чергу, 
кожна з обох указаних підгруп усередині змінних 
частин мови складається з двох компонентів: до 
першої підгрупи належать імена і займенники, до 
другої – дієслова і дієприкметники. Застосування 
модистами принципів ієрархії та бінарної опозиції 
відображає  уявлення  модистів  про  мову як  про 
строгу симетричну систему [113 : 269]. Спеціальні 
способи означення проводять розмежування діє-
слова, з одного боку, і дієприкметника, з іншого, а 
також  прислівника,  сполучника,  прийменника  і 
вигука.  Подвійна  характеристика  кожної  ЧМ  – 
родова, що об'єднує дві або більше ЧМ і видова – 
така,  що  характеризує  кожну  ЧМ  окремо, 
запозичена модистами з логіки.

 Поряд із загальними способами означення 
(modi significandi essentiales), що характеризують 
граматичне значення ЧМ в цілому, деякі модисти 
вводять способи означення,  що характеризують 
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окремі лексико-граматичні розряди (за сучасною 
термінологією)  всередині  ЧМ (modi  significandi 
essentiales subalterni), і навіть способи означення, 
що характеризують невеликі лексико-граматичні 
групи  всередині  розрядів  (modi  significandi 
essentiales specialissimi). 

Дуже  важливим  для  всієї  граматичної  сис-
теми модистів, особливо для їхнього синтаксису, 
є  розмежування  двох  типів  побічних  способів 
означення (modi significandi accidentales), а саме: 
абсолютних і відносних способів. 

Виокремлення абсолютних і  відносних спо-
собів  означення  є  певним  кроком  уперед  у  на-
прямку  до  розмежування  словотвірних  і  слово-
змінних категорій – розмежуванню,  яке не було 
відоме Античності і ранньому Середньовіччю. 

Отже, ім'я означає за допомогою двох загаль-
них способів означення, один з яких об'єднує ім'я 
із  займенником  (цей  спосіб  стосується  сфери 
матерії), а інший відмежовує ім'я від займенника 
(цей спосіб належить до сфери форми). Перший із 
них позначають ранні модисти (зокрема, Мартин 
Дакійський)  як  спосіб  стану  та  спокою  (modus 
habitus  et  quietis),  пізніші  –  як  спосіб  сущого 
(modus entis). Порівн., визначення імені в Томаса 
Ерфуртського: „Nomen est pars orationis significans 
per  modum entis… ”  („Ім'я  є  частина  мови,  що 
означає за допомогою способу сущого…” (цит. за 
[8: 135]). Таким чином, визначення імені дають не 
на основі морфологічних або синтаксичних ознак, 
або логічних критеріїв: основою тут  виступають 
тільки критерії метафізичні. Другий спосіб імені, 
що відмежовує  ім'я від займенника,  – це спосіб 
певного сприйняття (modus determinatae apprehe-
nsionh).  Ім'я володіє,  на відміну від займенника, 
цілком певною предметною віднесеністю, навіть 
будучи вилученим із контексту або ситуації. Два 
найбільші лексико-граматичні розряди в середині 
класу імен –  це імена загальні (nomina communia 
vel appellativa) та імена власні (nomina propria). У 
свою  чергу,  імена  загальні  поділяють  на  два 
розряди: іменники (nomina substantivа) і прикмет-
ники  (nomina  adiectiva).  Іменники  означають  за 
допомогою способу самостійності  (modus  per  se 
stantis),  прикметники  –  за  допомогою  способу 
прилягання  (modus  adiacentis).  Свій  принцип 
модисти поширюють на відмінність між простим і 
складним  ім'ям.  На  їхню  думку,  прості  імена 
служать  позначеннями  простих  явищ,  складні 
імена  –  явищ  складних.  Завдяки  такому  роз-
межуванню  в  мові  „ім'я  … означає  властивість 
простого або властивість складного” (nomen prop-
rietatem simplicis vel compositi … significat, – То-
мас  Ерфуртський,  цитуємо  за  [8:  155]).  Відмін-
ності між граматичними родами, на думку модис-
тів, також відображають суттєві  відмінності між 

предметами реального світу: предмети, що діють 
активно, позначаються іменами чоловічого роду; 
предмети,  яким  властива  пасивність,  –  позна-
чаються  іменами  жіночого  роду;  для  означення 
предметів,  що займають щодо активності/пасив-
ності проміжне становище, – служать імена серед-
нього  роду  [8:  164].  У  трактуванні  акциденцій 
імені  модисти  відрізняються  від  традиційних 
граматистів  у  тому,  що  повністю  ігнорують 
відмінності між типами відміни – відмінності, що 
належать  до  сфери  чисто  формальної,  звукової, 
що не співвідносяться з сутністю речей – і, крім 
того,  вони  вводять  нову  категорію,  невідому 
традиційній граматиці – категорію особи. 

Займенник володіє спільним з іменем спосо-
бом означення – способом стану, спокою або спо-
собом  сущого  (modus  habitus,  quietis  seu  modus 
entis), і способом означення, що відмежовує його 
від імені,  – способом невизначеного сприйняття 
(modus  indeterminatae  apprehensionis).  “Невизна-
ченість”  займенника  долається  в  мові,  згідно  з 
вченням модистів, або шляхом „вказівки” (demon-
stratio), або шляхом “співвідношення” (relatio). У 
першому  випадку  “невизначеність”  усувається 
завдяки ситуації, у другому – завдяки контексту. 
У  повній  відповідності  зі  своїм  прагненням 
бачити в усіх елементах мови віддзеркалення тієї 
або іншої метафізичної суті, модисти розглядають 
займенник  як  аналог  “першої  матерії”  (у  тому 
розумінні,  яке  надавав  цьому  терміну  Аристо-
тель),  позбавленої  якої-небудь  форми,  але  наді-
леної  потенцією до сприйняття будь-якої форми 
[11: 269]. Як бачимо, при визначенні дієслова, як і 
при визначенні імені  модисти спираються не на 
граматичні ознаки (і навіть не на логічні ознаки), 
а  тільки  на  метафізичні  критерії.  Метафізичний 
характер  дефініції  виступає  особливо  виразно  в 
пізніших модистів, зокрема у Томаса Ерфуртсько-
го.  Імені  та  дієслову  приписують  тут 
найосновніші  й  загальні  властивості  дійсності: 
спосіб сущого (modus entis) – імені і спосіб буття 
(modus  esse)  –  дієслову:  “In  rebus  invenimus 
quasdam  proprietates  communissimas  seu  modos 
essendi communissimos, scilicet modum entis et mo-
dum esse „У речах ми знаходимо якісь найзагаль-
ніші властивості або найзагальніші способи існу-
вання,  а  саме:  спосіб  сущого  і  спосіб  буття” 
(Томас Ерфуртський, цитуємо за [8 : 208]). Спосіб 
буття характеризує матеріальний початок дієслова 
і  об'єднує  дієслово з  дієприкметником.  Як фор-
мальний початок, що відмежовує дієслово від діє-
прикметника, модисти розглядають спосіб відда-
леності від субстанції (modus distantis а substantia). 
Звідси  й  визначення  дієслова  як  частини  мови: 
“modus significandi  generalissimus essentialis  verbi 
est modus significandi rem per modum esse et distan-
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tis а substantia 'Найбільш загальний основний спо-
сіб маркування дієслова є спосіб означення речі за 
допомогою способу буття і віддаленості від суб-
станції”  (Томас  Ерфуртський,  цитуємо  за  [8: 
207]). 

Акциденції  дієслова,  які  розглядають  мо-
дисти,  повністю  збігаються  з  акциденціями  діє-
слова,  що визнаються традиційною граматикою. 
Але поряд із традиційними акциденціями, модис-
ти вбачають у дієслові ще два побічних способи 
означення (modi significandi accidentales). Модис-
ти  ніде  й  ні  в  чому не  знаходять  зовнішнього, 
формального  вираження.  У  цьому  плані  такі 
акциденції  зіставляються з акциденцією особи в 
імені і позначаються як compositio і significatio.

Як  уже  зазначалося,  при загальному визна-
ченні ЧМ модисти відкидають опору на морфоло-
гічні ознаки, а також на синтаксичні функції, роз-
глядаючи  одні  й  інші  як  елементи  вторинних, 
побічних,  похідних щодо суті  ЧМ,  її  основного 
способу  означення,  що  відображає  одна  з  фун-
даментальних властивостей реальної дійсності. З 
цієї  причини  для  модистів  неприйнятні  такі 
визначення дієслова,  у  яких як найбільш харак-
терну  межу  дієслова  розглядають  його  преди-
кативну функцію (таке визначення представлене, 
зокрема, у Петра Гелійського). Здатність дієслова 
служити  предикатом  щодо  підмета,  вираженого 
ім'ям,  модисти  розглядають  як  побічну  власти-
вість дієслова, як його побічний спосіб означення, 
названий ними compositio. Ця здатність дієслова 
бути предикатом пов'язана, на думку модистів, з 
тим, що як компонент значення кожного дієслова 
виступає  значення  субстантивного  дієслова 
“бути”:  hoc verbum “est” in omni verbo includitur 
tamquam radix omnium, ideo compositio omni verbo 
inhaeret,  per  quam verbum distans  а sup-posito  ad 
suppositum … inclinatur „це дієслово “є” включа-
ється в кожне дієслово як основа всіх дієслів,  з 
цієї  причини  в  кожному  дієслові  є  композиція 
(compositio), завдяки якій дієслово, віддалене від 
підмета,  до  підмета  …  приєднується”  (Томас 
Ерфуртський, цитуємо за [8: 215]). З іншого боку, 
модисти вбачають особливу властивість дієслова, 
один з його побічних способів означення в здат-
ності дієслова вступати в синтаксичний зв'язок з 
непрямим відмінком імені, що функціонує як до-
даток. Ця властивість дієслова, що ні в чому не 
знаходить, як і compositio, свого морфологічного 
вираження отримало у модистів назву significatio. 
Таким чином, дієслово, “віддалене від субстанції” 
через  свій  основний  спосіб  означення,  завдяки 
побічним способам означення, отримує здатність 
входити в сполучення з іменами, що виражають 
субстанцію. 

Відповідно до античної і середньовічної тра-

диції  модисти  розглядають  дієприкметник як 
особливу  частину  мови,  відмінну  від  дієслова. 
Дієприкметник має загальний з дієсловом спосіб 
буття (modus esse), але відрізняється від дієслова 
характером  свого  відношення  до  субстанції: 
дієслово віддалене від субстанції, дієприкметник 
до  субстанції  прилягає.  Звідси  визначення  діє-
прикметника: modus significandi essentialis genera-
lissimus participii est modus significandi per modum 
esse  indistantis  а  substantia  'основний  найбільш 
загальний  спосіб  означення  дієприкметника  є 
спосіб означення за допомогою способу буття, не 
віддаленого від субстанції'  (Томас Ерфуртський, 
цитуємо  за  [8:  244]).  Завдяки  своїй  основній 
властивості  –  “невіддаленість  від  субстанції”  – 
дієприкметник,  на  відміну  від  дієслова,  може 
вступати  у  зв'язок  із  ім'ям,  що  виступає  в  ролі 
підмета,  безпосередньо  (participium  immediate 
construitur  cum  nomine  “дієприкметник  безпосе-
редньо поєднується з ім'ям”, – Мартін Дакійський, 
цитуємо  за  [10:  123]),  тому  дієприкметник  для 
поєднання  з  підметом  не  потребує  побічного 
способу  означення,  названого  compositio,  який 
тільки і дозволяє дієслову входити в синтаксич-
ний зв'язок з ім'ям, що функціонує в ролі підмета. 
Однак дієприкметник має загальний з дієсловом 
побічний спосіб означення,  названий significatio, 
який дозволяє як дієслову,  так і дієприкметнику 
вступати в  синтаксичне  сполучення  з  непрямим 
відмінком імені, що виступає додатком.

Оскільки  дієприкметник  має  загальний  з 
дієсловом  спосіб  буття  (modus  esse),  багато 
акциденцій дієслова властиві й дієприкметнику; 
оскільки, з іншого боку,  дієприкметник здатний 
з'єднуватися  з  субстанцією  безпосередньо,  він 
має деякі акциденції, спільні з іменами.

Як найбільш характерну рису граматичного 
значення прислівника модисти відзначають його 
функцію  доповнювати  значення  таких  ЧМ,  як 
дієслово та  дієприкметник.  “Adverbium est  pars 
orationis,  significans  per  modum  adiacentis  alteri, 
quod per modum esse significat …” “Прислівник є 
частиною мови, що означає за допомогою спосо-
бу прилягання до якогось іншого, який означає 
за  допомогою  способу  буття”  (Томас  Ерфурт-
ський,  цитуємо  за  [8:  257]).  Оскільки  за 
допомогою способу буття означають як дієслово, 
так і дієприкметник, прислівник може прилягати 
до  обох цих  частин мови.  Таким чином,  вико-
ристовуючи поняття способу означення,  можна 
сформулювати  визначення  більш  узагальнене, 
ніж за допомогою поняття частин мови.

Подібно  до  античних  граматистів  і  грама-
тистів раннього Середньовіччя модисти не помі-
чають  того,  що  прислівник  може  перебувати  в 
синтаксичній залежності також від прикметника і 
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від  іншого  прислівника  [8:  256] (порівн.  з 
українською  мовою:  дуже  добрий,  майже 
чорний, пекельно важко, надзвичайно небезпечно).

Певний  спосіб  означення  модисти  припи-
сують і сполучникам: „Сoniunctio est pars orationis 
per  modum coniungentis  duo  extrema  significans, 
„Сполучник  є  частиною  мови,  що  означає  за 
допомогою  способу  з'єднання  двох  членів” 
(Томас Ерфуртський, цитуємо за [8: 267]). Щодо 
інших ЧМ модисти  прагнуть  показати,  що гра-
матичне значення сполучників має  відповідність 
у властивостях реальної дійсності.

Як найбільш характерну рису  прийменників 
модисти  розглядали  роль  прийменників  у  здій-
сненні зв'язку між дієсловом і непрямим відмін-
ком імені.  „Prepositio est pars orationis significans 
per  modum  retorquentis  substantiam  ad  actum” 
„Прийменник  є  частиною  мови,  що  означає  за 
допомогою напряму  субстанції  до  дії”  [8:  280]. 
Цій ролі прийменників модисти також дають ме-
тафізичне  тлумачення:  Iste  modus  praepositionis 
sumitur а proprietate determinationis et coarta-tionis 
in  rebus  „Цей спосіб  прийменника походить від 
властивості  розмежування  і  поєднання  в  речах” 
(Томас  Ерфуртський,  цитуємо  за  [8:  281]).  На-
справді роль прийменників не вичерпується тим, 
що вони здійснюють зв'язок між дієсловом (або 
дієприкметником)  і  непрямим  відмінком  імені; 
поширені випадки, коли прийменники пов'язують 
між собою два імені (напр.: annulus ex auro „кіль-
це  із  золота”).  Хоча  деякі  модисти  відзначають 
такого  роду типи  вживання  прийменників  (зок-
рема,  Томас  Ерфуртський  [10:  134-135]),  проте 
загальні визначення прийменників, представлені у 
модистів,  їх  не  враховують.  Як  у  випадку  з 
прислівником (про що вже йшлося), так і в цьому 
випадку модисти,  стурбовані  переважно розроб-
кою  загальнотеоретичних,  філософських  питань 
граматики,  не  виявляють  належної  уваги  до 
реального  розмаїття  мовних  явищ:  вичерпний 
опис  усіх  деталей  мовного  ладу  модисти  не 
вважають важливим завданням своєї діяльності.

На відміну від попередніх граматистів,  зок-
рема від Доната і Прісціана, модисти проводили 
виразне розмежування прийменників і префіксів. 
Введення  цього  розмежування  належить  до 
безперечних  досягнень  модистів.  „Praepositiones 
in compositione non sunt verae praepositiones, quia 
per se nihil significant, cum non sint per se dictiones, 
neс  etiam  per  se  modum  significandi  habent” 
„Прийменники в сполученні (тобто префікси) не є 
справжніми  прийменниками,  оскільки  самі  по 
собі вони нічого не означають, оскільки самі по 
собі вони не є словами і не володіють самі по собі 
способом  означення”  (Томас  Ерфуртський, 
цитуємо за [8: 279], див. також [10: 134]).

Особливий  спосіб  означення  вбачають  мо-
дисти  й  у  вигуку:  „Іnteriectio  est  pars  orationis 
significans per modum determinantis  alterum,  quod 
est verbum vel participium, affectus vel motus animae 
repraesentans”, „Вигук є частиною мови, що озна-
чає  за  допомогою  способу  визначення  іншого 
слова,  яким є дієслово або дієприкметник,  і  що 
представляє стани або рухи душі” (Томас Ерфурт-
ський,  цитуємо  за  [8:  284]).  Насправді  жодного 
особливого зв'язку між вигуком, з одного боку, і 
дієсловом або дієприкметником, з іншого, не іс-
нує.  Сучасні  дослідники  справедливо  відзна-
чають, що визначення вигуку, запропоноване мо-
дистами, є кроком назад порівняно з тими визна-
ченнями,  які  давали  їхні  попередники,  зокрема 
Прісціан, що відзначав відсутність синтаксичних 
зв'язків  між вигуком  і  будь-яким іншим компо-
нентом  речення  [8:  283;  4:  139;  5:  72].  Можна 
думати, що модисти керувалися в цьому випадку 
апріорним  уявленням  про  службову  роль  усіх 
незмінних ЧМ щодо змінних. Уявлення це цілком 
правильне щодо сполучників і прийменників, але 
невиправдане стосовно вигуків, які не є службо-
вими словами. 

Підсумовуючи  вищесказане  про  невідміню-
вані  ЧМ, ми б хотіли узагальнити відмінності у 
трактуванні ЧМ, зроблені модистами:

•Найважливіші другорядні специфічні спосо-
би відмінюваних ЧМ визначають типи, види роду 
(24  типи  прикметників),  а  для  невідмінюваних 
ЧМ – це єдності, з яких вони складаються і які ви-
значені  та  перераховані  завдяки найважливішим 
другорядним  і  специфічним  способам  (49 
прийменників).  Це  саме  можна  сказати  про 
займенник (хоча це й відмінювана ЧМ).

•Невідмінювані ЧМ є визначеними тільки ос-
новним  способом  означати,  що  визначає  тип 
детермінації речі; відмінювані ЧМ є визначеними 
двома основними загальними способами означа-
ти, оскільки один із них (матеріальний спосіб) до-
зволяє згрупувати частини попарно, інші ж (фор-
мальний спосіб) дозволяють зробити розмежуван-
ня в середині групи.

І хоча трактування відмінюваних ЧМ дещо й 
відрізняється  від  трактування  невідмінюваних 
ЧМ, все ж принцип їхнього вивчення у своїй суті 
залишається спільним; усі ЧМ є визначеними за 
їхніми способами означати, дозволяючи їм бути 
основою синтаксису.

У процесі мовленнєвої діяльності людини її 
інтелект  матеріалізує  способи  означати  речі, 
перетворюючи їх на ЧМ та граматичні категорії.

Значення граматичного вчення модистів аж 
ніяк не вичерпується тим, що у низці положень 
їхньої теорії можна угледіти передбачення деяких 
ідей  сучасної  лінгвістики.  Головне  полягає  в 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 425. Романо-слов’янський дискурс  32



іншому: незважаючи на всі слабкі сторони вчення 
модистів, граматичне вчення модистів становить 
першу в  європейській  науковій  традиції  спробу 
створення  загальної  теорії  граматики.  Уже  ця 

обставина  забезпечує  вченню  модистів  чільне 
місце  в  історії  науки  про  мову  й  зокрема  про 
теорію частин мови.

Табл. 1 
Визначення 8-ми ЧМ за їхніми основними способами означати

спосіб означати
спосіб означати речі спосіб означати місцезнаходження або обставина

нерухомий стан,
інертність

рухомий стан

властивість 
речі, яка 
існує в 

нерухомому 
стані

властивість речі,
яка існує в рухомому 

стані

властивість речі,
яка існує в обох станах – 
нерухомому й рухомому

означене 
сприй-
няття

неозначене 
сприйняття

відстань невідстань
просте

означення
речі

емоційно
забарв-

лене
означення 

речі

зв’язок із
висловленням

сполучува-
ність окремо 

існуючих 
речей

іменник займенник дієслово дієприкметник прикметник прислівник вигук прийменник сполучник
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SUMMARY

The  contribution  of  Modistes  School  to  the  establishment  of  grammar  as  a  autonomous  science  
independent of logic and philosophy and the history of the parts of speech theory are analysed. 
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ФАКТОРИ ЗБАГАЧЕННЯ НОМІНАТИВНОГО ФОНДУ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Досліджуються зовнішні й внутрішні факто-
ри  породження  новоутворень  сучасної 
французької мови. 

Ключові  слова:  новоутворення,  запозичення,  
семантична  регулярність,  мовна  економія,  
абревіація.  

Складність і різноманітність природи мови як 
специфічного виду людської  діяльності,  а також 
еволюція  та  функціонування  мовних  механізмів 
займають центральне місце в сучасних мовознав-
чих дослідженнях. Основна увага лінгвістів зосе-
реджена на інтенсивному поповненні лексичного 
складу  мови  новими  словами  та  новоутворен-
нями,  що,  власне,  й  зумовлює  актуальність 
нашої  розвідки.  Новоутворення  розглядаються 
лінгвістами в доволі  різних аспектах,  зокрема  в 
словотвірному, лексикологічному, соціолінгвісти-
чному,  нормативному,  стилістичному,  ономасіо-
логічному тощо [див., напр., праці: 3, 4, 5 та ін.]. 
Але  одним  з  основних  питань  неології  зали-
шається питання факторів, які спричиняють появу 
нових слів. Розгляд різних імпульсів (зовнішніх і 
внутрішніх)  породження  новоутворень  визначає 
мету й завдання нашого дослідження. 

Природна  сутність  мови  полягає  не  лише  в 
тому, щоб реагувати на зміни у світі реалій за ніби 
запрограмованою  формулою  “нові  вища  –  нові 
слова”.  Різними  шляхами,  під  впливом  різних 
тенденцій вона дедалі більше пристосовується до 
потреб  епохи,  вдосконалюється  як  складний 
інструмент людського спілкування. Тому, ведучи 
мову про поповнення словникового фонду будь-
якої  мови,  насамперед  слід  звернути  увагу  на 
екстралінгвістичні  зумовленості  (зовнішні  фак-
тори)  лексичних  змін.  Адже  “будь-який  акт 
вживання мови, – як пише Б.М.Гаспаров, – чи то 
твір високої цінності, чи то кинута нашвидкуруч 
репліка  в  розмові  –  являє  собою  частку  безпе-
рервно плинного потоку людського досвіду”  [2: 
10].  У  мовленні  лексичне  значення  слів  збага-
чується новими смисловими нюансами, вони ніби 
“всмоктують” комунікативні  наміри мовця,  його 
взаємовідносини  з  конкретним  або  вигаданим 
адресатом, мовленнєвоситуативні обставини, сти-
лістичний  клімат  епохи,  а  також  низку  різних 
адгерентно- та інгерентно-асоціативних утворень. 

Суспільно-політичні  події,  які  відбулися  в 
другій половині 90-х рр. ХХ ст. у Франції, можна 
було б охарактеризувати як засади “перевороту” 
або  ж  навіть  “революції”  у  французькій  мові. 
Серед основних факторів цього процесу виокре-
мимо такі:  

1) раптове  розширення  складу  учасників 
масової  комунікації:  нові  верстви  населення 
набувають ролі ораторів, зокрема тих, хто пише 
в газети чи журнали;

2) послаблення або навіть занепад цензури: 
носії  мови  говорять  і  пишуть  вільно,  послаб-
люється “внутрішній цензор”, що зумовлює так 
звану свободу слова; 

3) зростання особистісного начала в мовлен-
ні:  безóбразна  мова  поступається  місцем особи-
стісній мові, яка отримує конкретного адресата;

4) розвиток діалогічності спілкування: інтер-
в’ю,  в  якому  тепер  беруть  участь  два  рівно-
правних співрозмовники, отримує статус “бесіди 
на рівних”;

5) розширення  сфери  спонтанного  спілку-
вання: здебільшого (якщо мова, звичайно, не йде 
про  офіційні  промови)  мовці  вже  не  читають 
заздалегідь  продуману  й  написану  доповідь,  а 
висловлюються спонтанно;

6) зміна  ситуації  та  жанрів  спілкування: 
жорсткі  рамки  офіційного,  публічного  спілку-
вання  послаблюються,  сухий  офіційний  диктор 
радіо  чи  телебачення  поступається  місцем 
ведучому, який розмірковує, шуткує,  висловлює 
свою думку безпосередньо в прямому ефірі.

Вищезазначені  екстралінгвістичні  фактори 
мають  безпосередній  вплив  на  номінативний 
фонд сучасної  французької  мови. Зі зростанням 
ступеня  непідготовленості  та  послабленням 
офіційності  спілкування,  в  ньому  збільшується 
кількість розмовних, жаргонних, просторічних, а 
також інших знижених елементів. У такий спосіб 
відбувається закономірне оновлення мови, інно-
вації  якої  стали  “номінативними  наслідками” 
змін  у  суспільстві,  які  дозволяють  відтворити 
“номінативний  образ  часу”  й  картину  світу 
сучасного періоду.

Натомість  лексичні  зміни  не  завжди  знахо-
дяться  у  прямій  залежності  від  екстралінгвіс-
тичних  факторів,  яким  лінгвістика  відводить 
суттєву  роль  у  розвитку  словникового  складу 
будь-якої мови, зокрема французької. Поповнення 
номінативного фонду регулюється  також факто-
рами внутрішнього порядку. Як зазначає Б.О.Се-
ребренніков,  саме  вже  функціонування  мови  як 
засобу  комунікації  “здатне  породити  імпульси 
таких  змін,  які  самі  по  собі  не  залежать  від 
народу” [6: 102]. 

На відміну від змін, зумовлених екстралінг-
вістичними факторами,  внутрішні  перетворення 
менш  помітні  й  експресія  новизни  в  них 
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виражена  не  так  яскраво.  Оскільки  зумовлені 
ними  новоутворення  не  позначають  нових 
предметів чи понять, вони використовуються для 
найменування  вже  існуючих  реалій,  які  раніше 
позначалися або описово,  або окремим словом, 
уже  відомим  для  мовців.  Так,  значна  частина 
лексичних  інновацій,  які  виникли  для 
перейменування вже відомих понять, є результат 
дії  породжуючої  функції  мовної  системи,  яка 
уможливлює  появу  тих  чи  інших  членів 
словотвірної ланки, яка ніколи, до речі, не існує 
в  мові  в  повному  складі.  До  своєї  появи  такі 
інновації існували ніби потенційно, через що ті 
чи  інші  реалії  позначалися  певний  період 
описово. Пізніше ці лексичні одиниці, отримав-
ши  самостійність,  стають  базою  для  вже 
подальших словотвірних рядів. 

Заміна попередніх найменувань новими зумов-
лено різними чинниками, зокрема: тенденціями до 
мовної  економії  та  уніфікації  номінативних 
моделей, прагненням до виразнішого й точнішого 
найменування, до експресивно-стилістичного оно-
влення, а також причинами соціально-політичного, 
пуристичного та евфемістичного характеру. 

Отже, одним із важливих стимулів, які забез-
печують  появу  нових  словникових  елементів,  є 
“тенденція до мовної економії” (О.Єсперсен) або 
“закон мовних зусиль” (А.Мартіне). Сутність цієї 
закономірності полягає у відборі в процесі спілку-
вання  найбільш раціональних мовних засобів, що 
відповідає культурному прагненню сучасного сус-
пільства до збільшення інформативності тексту за 
рахунок  його  скорочення,  а  також  до  певних 
прагматичних намірів, зокрема до економії площі 
друкованої  продукції  та часу усних повідомлень. 
Цей внутрішній стимул виявляється у заміні слово-
сполучень  або  описових  конструкцій  одно-
слівними найменуваннями,  більш економними за 
своєю формою. 

Найбільш яскравою ілюстрацією цього про-
цесу  служить  інтенсивне  поповнення  словника 
сучасної французької  мови новими словами, які 
дозволяють виразити те чи інше поняття у формі 
одного знака. Наприклад, термін PSYCHOTONIQUE 

замінює  поширене  словосполучення  boisson 
stimulante composée de vitamines, d’acides aminés,  
d’extraits de plantes,  а  слово  NÉO-TÉLÉVISION 

позначає  télévision d’une nouvelle génération. 
Поряд з тим, що ці нові слова більш компактні за 
формою,  їхня  семантика  легко  сприймається, 
внутрішня форма прозора, що й зумовлює їхню 
перевагу перед описовими словосполученнями. 

Натомість ця ж тенденція до мовної економії 
може  призвести  до  протилежних  наслідків, 
тобто,  навпаки,  завуалювати  значення  слова. 
Такий  експресивно-емоційний  засіб  вираження 

як  нових,  так  і  відомих  понять,  підвищує 
апелятивну функцію через створювану семантич-
ну непрозорість багатьох новоутворень,  що дає 
змогу мовцям свідомо й цілеспрямовано викори-
стовувати внутрішньомовні системні можливос-
ті, проводити соціопрагматичні видозміни струк-
тури  й  семантики  неологізмів  і  оказіоналізмів. 
Так, одиниця SDF (= sans domicile fixe) є неологіч-
ним евфемізмом. Цей термін був вигаданий дер-
жавною  установою  з  метою  соціальної  катего-
ризації певного прошарку населення Франції, не 
вказуючи  при цьому на убогість  і  бідність цих 
осіб.            

Щойно  наведений  приклад  неологізму 
ілюструє ще одне явище словотвірного порядку, 
яке  слугує  джерелом  значної  кількості 
внутрішньосистемних  новоутворень.  Мова  йде 
про  абревіацію,  яку  також  пов’язують  із 
раціоналізацією  мови.  Незважаючи  на  певні 
недоліки, абревіатури дійсно економні, оскільки 
значно скорочують “площу” словесних знаків не 
лише  на  папері,  а  й  у  потоці  мовлення.  Так, 
новоутворення  типу  V.T.T. (=  véhicule tout 
terrain),  V.T.C. (=  vélo tout chemin),  S.A.R.L. 

(=société  à  responsabilité  limitée) широко 
використовуються у сучасній французькій мові. 

Економія мовних засобів може виявлятися не 
лише  в  появі  новоутворень,  а  й  у  запозиченні 
слів із будь-якої іншої мови. Процес запозичення 
в  цьому  випадку  здійснюється  не  з  метою 
номінації  нових  для  французької  дійсності 
реалій,  а  з  метою  більш  раціонального  вира-
ження  тих  чи  інших  вже  відомих  понять. 
Зазначимо, що мовою-донором, яка слугує базою 
неологізмів  для  багатьох  сучасних  мов,  є 
англійська  мова.  Будучи  рідною  або  другою 
мовою близько 1,5 мільярда осіб (а отже, однією 
із найбільш розповсюджених мов світу),  вона є 
першою  мовою  економічної,  політичної,  війсь-
кової  могутності,  а  також  засобом  комунікації 
широких сфер науки, техніки, транспорту тощо. 
До  того  ж,  англійська  мова  визнана  більшістю 
мовців  як  експресивно  лаконічна,  яка,  навіть 
якщо  й  шкодить  точності  вираження  думки 
(зокрема,  йдеться  про  англо-американський 
варіант,  який вважається досить бідною мовою 
через  те,  що слугує  зазвичай загальною мовою 
міжнародного спілкування),  відповідає  вимогам 
прискореного  ритму  сучасного  життя.  Тому 
доволі  часто  французи  використовують  замість 
існуючих у рідній мові найменувань англіцизми 
як-от:  KILLER =  tueur à  gages,  VOUCHER =  titres, 
BEST-OF =  liste des meilleurs titres,  HIT-PARADE = 
les meilleures ventes.    

Синонімічне  вживання  іншомовного  слова 
водночас  породжує  конотативні  смисли.  Так, 
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уживаний  у  французькій  пресі  вираз  WAR ON 

TERROR, взятий із промови Джорджа Буша після 
нападів на Нью-Йорк 11 вересня, замість фран-
цузького відповідника Guerre contre le terrorisme 
експресивно  забарвлює  мовлення,  збагачуючи 
семантичну структуру неологізму.                 

Прагнення  до  економії  мовних  засобів 
вираження переплітається також з  іншим внут-
рішнім  стимулом  словникового  збагачення 
мови –  тенденцією  до  регулярності  (однотип-
ності)  внутрішньомовних  відношень.  Вона 
виявляється  у  прагненні  мовців  до  скорочення 
складних найменувань, розчленована форма яких 
суперечить цілісності та єдності їх номінативної 
функції.  Цей  процес,  відомий  ще  до  “мовної 
революції”,  зумовлює  виникнення  в  надрах 
розмовного й спеціально-професійного мовлення 
слів-універбатів,  які  являють  собою  коротке 
неофіційне  найменування  понять.  Наприклад: 
POURRIEL (poubelle  +  courriel  або pourri + 
courriel) –  електронна  пошта (здебільшого рек-
ламні  листи),  які  надходять  без  замовлень; 
CONSOM’ACTION –  agir  en  consommant або  voter  
avec  son  caddie  en  choisissant  de  consommer  de 
façon citoyenne  et  non  plus  seulement  de  manière  
consumériste;  CONSOM’ACTEURS –  les citoyens  qui  
utilisent leur pouvoir d’achat pour exercer un contre-
pouvoir;  ENFULTE (enfant  +  adulte)  –  idée  d’être 
adulte  responsable  mais revendiquant  son  côté  
enfant [7]. Зазначимо,  що  процес  універбації 
(стягнення)  досить  активний  у  сучасній  фран-
цузькій мові. Незважаючи на негативне ставлен-
ня прихильників норми до таких утворень, “ви-
робництво” таких форм можна назвати масовим. 
До того ж такі слова відіграють важливу роль у 
сучасному  розмовному  й  газетно-публіци-
стичному  мовленні,  де  прагнення  до  опера-
тивності викладу інформації досить суттєве.

Тенденція до однотипності виявляється також 
у прагненні мовців дати загальну назву однотип-
ним явищам, видам чи поняттям, тобто в утворенні 
найменувань,  які  виступають  як  узагальнений 
множник семантичного поля. Саме цей внутрішній 
стимул зумовив те, що речовини, які прискорюють 
і  полегшують  пристосування  організму  до  умов 
оточуючого середовища (женьшень, левзея та ін.), 
отримали  назву  ADAPTOGÈNE. Різні  апарати  й 
прилади для запису зображення та його звукового 
супроводу на магнітну плівку (відеокамера, відео-
магнітофон і т.п.) узагальнені в родовому понятті 
VIDÉOTHÈQUE. Напрямки різних жанрів мистецтва 
й  літератури,  присвячені  морській  тематиці, 
почали  йменуватися  у  своїй  сукупності 
MARINISTIQUE. Тому  поява  вказаних  вище 
найменувань  зумовлена  не  лише  потребою  дати 
узагальнену  назву  темам  чи  іншим  реаліям  або 

прагненням  до  взаємооднозначності  на  рівні 
зв’язків  видових  і  родових  понять  усередині 
смислового  поля,  а  й  перманентним прагненням 
мови до збагачення. 

Поряд із цим явищем, у сучасній французькій 
мові спостерігається тенденція до семантичної ре-
гулярності. Вона виявляється в появі новоутворень 
на основі семантичних перетворень значення уже 
відомих  слів.  Так,  останнім  часом  широко  вжи-
вається слово GÉNÉRATION ´ люди приблизно одна-
кового віку, які живуть в одному часопросторі ´) на 
позначення  нової  модифікації  будь-якого  пред-
мета, механізму і т.п. У такий спосіб граматична 
семантика  цього  слова,  релевантна  виключно  до 
осіб, змістилася до сфери неживої природи.

Семантично  видозмінився  також  термін 
ISLAMISME,  який до  початку релігійних війн на 
сході  позначав  суто  релігійну  систему  ісламу. 
Події нашого часу, які відбуваються на території 
розповсюдження мусульманства, зумовили част-
кову зміну значення цього слова: тепер воно ві-
дображає зв’язок між мусульманською релігією і 
певним  політичним  насильством,  зокрема  між 
богохульством  по  відношенню  до  ісламу й  ра-
сизмом  щодо  мусульман.  Семантичні  інновації 
такого типу ще раз доводять один із загальних 
законів  розвитку  мови  –  закон  абстрагування, 
згідно з яким на основі одних, більш конкретних 
елементів мовної  структури  розвиваються  інші, 
менш конкретні.

Не менш продуктивна в сучасній французь-
кій мові тенденція до диференціації, протилежна 
тенденції  до  регулярності,  зумовлена  необхід-
ністю дати окрему назву кожному виду того чи 
іншого  роду,  встановлюючи  в  такий  спосіб 
логічні родо-видові відношення. Саме через цю 
потребу на основі відомих слів виникають нові, в 
більшості випадків складні, які уточнюють відо-
мі  раніше  загальні  поняття,  наприклад:  sport – 
SPORT DE RUE,  disque –  DISQUE-ÉCHANTILLON, 
café –  CAFÉ  NOISETTE,  CYBERCAFÉ, actualité – 
ACTUALITÉ-SPECTACLE, télé –  TÉLÉ-POUBELLE, 

TÉLÉACHAT,  TÉLÉMARKETING,  TÉLÉPAIEMENT, 
logement – MAL-LOGEMENT.  

Прагнення  до  різноманітності,  виразності 
мовлення пов’язано з постійним розширенням у 
лексиці  кола  емоційно-експресивних  позначень 
відомих явищ,  зумовлено  здебільшого пафосом 
подій нашого часу. Причиною виникнення нових 
слів  є  насамперед  прагнення  мовців  порушити 
мовний автоматизм (один знак – одне значення). 
З цією метою вони часто вдаються до оновлення 
значень  раніше  відомих  слів,  переносно-роз-
ширене  вживання  яких  –  свіжість  і  виразність 
мовленнєвого спілкування. Так, образно-метафо-
ричні осмислення терміна  boom ´ біржове штуч-
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не пожвавлення, шумиха, створені з метою під-
няття  грошового  курсу ´  породжують  на  базі 
значення  ´ інтенсивний  розвиток  будь-чого ´ 
новоутворення типу  BOOM EN BOURSE,  BOOM DE 

LA PRESSE. Подібність позначуваних понять вияв-
ляється  в  цьому  випадку  у  властивій  обом 
явищам  ознаці  підвищеної  активізації  чи  над-
мірного  зусилля.  Подібне  вживання  отримав 
іменник  terrorisme,  який  на  основі  значення 
´ розправа  з  політичними  супротивниками  за 
допомогою сили ´ диференціював своє значення 
залежно  від  сфери  й  мети  використання: 
TERRORISME INTELLECTUEL, TERRORISME SIONISTE, 
TERRORISME ÉCONOMIQUE. У такий спосіб подібні 
новоутворення  дозволяють  деталізувати  те  чи 
інше  поняття  та  наголосити  на  одній  з  його 
ознак, а отже, зробити мовлення більш виразним. 
Слова-оцінки,  образні  переосмислення  слів  по-
рушують  регулярність  організаційної  структури 
мовної  системи.  Попри  це,  поява  таких  слів  – 
закономірне явище, зумовлене дією експресивної 
функції мови.

Отже, аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів 
мовного  розвитку  показав,  що  автономні 
процеси,  які  відбуваються  всередині  лексичної 
підсистеми  мови,  опосередковані  зовнішніми 
стимулами.  Останні  пускають  у  хід  мовний 
механізм,  який  прагне  дати  вже  відомому 
поняттю зручне для цього стану мовної системи 

позначення,  яке  б  відповідало  тим  чи  іншим 
тенденціям сучасного розвитку.  У такий спосіб 
зовнішні стимули ніби “оформлюють” внутріш-
ньосистемні  новоутворення,  різноманітні  за 
своєю  природою  та  характером  виконуваних 
ними  функцій,  у  детальному  дослідженні  яких 
полягає перспектива запропонованої розвідки.    
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ЗАЙМЕННИКОВЕ ВИРАЖЕННЯ НЕОЗНАЧЕНОГО ТА УЗАГАЛЬНЕНОГО СУБ’ЄКТА
ФРАНЦУЗЬКОГО РЕЧЕННЯ

Розглядається функціонування займенникових 
одиниць  французької  мови,  які  вживаються   у 
суб’єктній  позиції  для  позначення  неозначеного 
та узагальненого суб’єкта. 

Ключові слова: речення, суб’єкт, займенник.
Структурно-семантична модель французького 

речення  організовується  довкола  предикатної 
синтаксеми, яка своїми валентностями передбачає 
усю  структуру  речення.  Французька  мова  у 
порівнянні з іншими індоєвропейськими мовами, 
а також у групі романських мов вимагає обов’яз-
кового експліцитного вираження суб’єкта, який у 
більшості  випадків  збігається  з  синтаксичною 
функцією  підмета.  У  залежності  від  семантики 
одиниць,  які  вживаються  у  суб’єктній  позиції 
розрізняємо  конкретно-особовий  суб’єкт,  колек-
тивний  суб’єкт,  збірний  суб’єкт,  неозначений 
суб’єкт  та  узагальнений суб’єкт.  Первинна роль 
вираження  суб’єкта  у  структурі  французького 
речення належить іменникам власним та загаль-
ним назвам. Обов’язкова експліцитна вираженість 
суб’єкта  пояснює наявність другого  типу підме-
тів –  займенників-клітиків.  Позначення  суб’єкта 
одиницею займенникового характеру пояснюєть-
ся не лише потребою дати особовій формі дієсло-
ва  особливу опору в  реченні,  а  й  необхідністю 
уточнити носія дії, ознаки чи стану. 

Мета статті.  Простежити за вживанням зай-
менникових одиниць, які позначають неозначений 
та узагальнений суб’єкт французького речення. 

Основними засобами вираження неозначено-
го суб’єкта у французькій мові є неозначено-осо-
бові  займенники  quelqu’un,   quiconque,  un,  
aucun,  autrui,  які  співвідносяться  з  суб’єктом-
істотою,  неозначеним  у  даній  ситуації. 
Наприклад: Aucun ne se parle [19: 12]. Je m’avoue 
parfois que quelqu’un me manque bien plus que je  
ne l’imaginais [23: 207].

Основною  формою  вираження  узагальнено-
особового  суб’єкта  є  займенники  tous,  tout  le  
monde,  chacun,  personne,  rien,  з  яких  chacun 
може вживатись замість будь-якого іменника, rien 
відноситься  до  неістот і  абстрактних  понять,  а 
решта  реферують  тільки  до  істот.  Наприклад: 
Personne ne fait attention à personne [19: 21]. Non,  
rien n’est rentré dans l’ordre, c’est simplement un 
nouvel ordre qui vient remplacer l’ancien … [22: 4]. 
Les tournées se succédaient,  le vin enflammait  les  
visages, chacun avançait une suggestion et, de l’une  
à l’autre, les rires gagnaient en ampleur  [25: 151]. 
Tout le monde l’ignore, elle-même ne sait pas que 

j’ai compris ce secret qui la hante [23: 231].  
У контексті досліджуваної нами теми особли-

вої уваги, на нашу думку, заслуговує французький 
займенник on, який позначає узагальнений і неоз-
начений суб’єкт, референт якого може бути визна-
чений як анафорично, так і дейктично. Функціону-
вання займенника  on  привернуло  увагу  багатьох 
лінгвістів, які досліджують як письмовий, так і ус-
ний регістри мови [див.: 1; 4; 6; 7; 8; 9; 14; 15 та ін.]. 

Комунікативне  навантаження  цього  займен-
ника у сучасній французькій мові постійно зрос-
тає.  Займенник  on розширює сферу свого  вжи-
вання  не  тільки  в  розмовній  мові,  а  й  активно 
проникає у письмову форму мови і може переда-
вати  найрізноманітніші  семантичні  відтінки  у 
позначенні суб’єкта-референта. Одним із шляхів 
до розуміння мовної природи цього займенника є 
ситуативний підхід,  при якому вивчення струк-
тури речення здійснюється з урахуванням поза-
мовної ситуації. 

Займенник  on  має особливий статус у фран-
цузькій мові, будучи одночасно особовим і неоз-
наченим займенником, він вживається тільки як 
граматичний підмет і на відміну від анафоричних 
il(s)  чи  elle(s), може реферувати тільки до істот, 
природа  яких  не  визначена.  Як  неозначений 
займенник,  on  не несе специфічних ознак особи 
ні  у  роді,  ні  у  числі,  але  відповідає  усім 
морфологічним  критеріям  займенників  третьої 
особи однини [див.: 15: 68]. 

Російська  дослідниця  А.Г.Басманова  також 
відносить неозначено-особовий займенник  on до 
класу займенників-антропонімів 1-ої та 2-ої осіб. 
На її думку, цей займенник має спільну з займен-
никами-антропонімами  сему особи:  “форми 1-ої 
та 2-ої особи вказуючи на учасників акту комуні-
кації,  за своєю природою є аналогами іменників 
підкласу антропонімів. До них долучається і  on, 
який  здатний  вказувати  тільки  на  осіб” [1:  41]. 
Такої ж думки дотримується Г.В.Рождественська, 
яка вважає, що загальною семантичною характе-
ристикою неозначено-особового  on та  особових 
займенників першої та другої особи є їх здатність 
вказувати на істоту [6: 104]. 

У  реченні  з  неозначено-особовим займенни-
ком on семантичний суб’єкт відсутній у його кон-
кретних виявах,  оскільки тут  не  виражається  ні 
значення  роду,  ні  числа  суб’єкта,  або  ж  навіть 
вужчі  категоріальні  значення,  такі  як  родинні 
зв’язки,  національність,  тощо.  У  семантичній 
структурі  таких  речень  наявне  лише  загальне 
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поняття про особу як живу істоту без будь-яких 
додаткових характеристик, тобто підмет, вираже-
ний займенником  on є деконкретизованим. Саме 
тому у французькій лінгвістичній літературі  цей 
займенник,  який  функціонує  тільки  як  підмет, 
характеризується як “un vague sujet” [13: 197].

Зупинимося  в  першу  чергу  на  узагальнюю-
чому  значенні  займенника  on.   Цей  займенник 
вказує  на клас людей у всьому його об’ємі,  він 
виражає всеохоплюючу ідею людини, тому може 
бути  ідентифікований  як  певний  конкретний 
суб’єкт.  Абстрактний  характер  семантичного 
суб’єкта,  вираженого  займенником  on,  поєд-
нується з необхідністю дії  і відповідає іменнику 
“люди”. Узагальнено-особове значення синтагма-
тичних утворень типу  on doit,  on peut,  on pense,  
on sait  on dit   полягає  в  тому,  що  вони  не 
позначають  просторово-часового  відношення 
суб’єкта  до  моменту  мовлення.  При  вираженні 
узагальненої  особи  як  ознаки  дії,  вживається 
переважно теперішній час. Наприклад: L’avantage 
des  libres-services,  c’est  qu’on peut prendre  son 
temps, changer d’avis, lire les instructions de cuisson 
[24: 41]. 

Реалізація узагальненого значення відбуваєть-
ся незалежно від контексту. Тому такі конструкції 
часто  зустрічаються  у  сентенціях  та  прислів’ях. 
Наприклад: On ne peut pas tout prévoir. On ne peut 
pas souffler et avaler en même temps. 

Ступінь  узагальненості  у  вираженні  займен-
ника  on може бути різною – від класу осіб – до 
конкретної групи осіб. Виражаючи узагальнююче 
значення,  займенник  on може  комутувати  з 
узагальненим позначенням людей: les hommes, les  
gens, tout le monde, отже, можливою є трансфор-
мація  L’avantage des  libres-services,  c’est  que les 
gens peuvent  prendre leur  temps, changer d’avis,  
lire  les  instructions  de  cuisson.  А  у  реченні  Les 
médecins  nous  assurèrent  qu’elle  récupérerait  
complètement d’ici à quelques jours… – Elle pourra 
redonner  des  cours  de  danse?  –  demandai-je.  On 
m’affirma que oui  [24: 125]. Потенційним суб’єк-
том тут є кількісно обмежена група людей, а хто 
конкретно представляє цю множину осіб, можна 
визначити з контексту. Займенник  on   виконує в 
таких вживаннях анафоричну функцію.

Займенник on може також реферувати до гру-
пи осіб, яка включає й мовця. Це речення, у яких 
даний  займенник  є  еквівалентом  nous, 
займенника  першої  особи  множини.  Таке 
вживання on властиве насамперед для розмовного 
стилю, але останнім часом аналогічні конструкції 
зустрічаються у всіх стилях  мови: від жаргону і 
арго  –  до  вишуканого  письмового  стилю 
художньої літератури. Доказом проникнення цих 
конструкцій у письмовий регістр мови слугують 

передусім  приклади з  художніх  творів сучасних 
французьких  письменників.  Наприклад:  On  ne 
voulait pas rester ici, on n’a jamais aimé cette ville,  
je  ne  sais  pas  si  vous  l’aimez,  mais  nous,  on  n’a 
jamais pu la supporter [19: 47]. 

У цьому прикладі займенник  on  функціонує 
паралельно  з  займенником  першої  особи  мно-
жини  nous.  Звернімо  увагу  також  і  на  його 
еквівалентність  nous  у  репризах,  де  мовець 
відносить  себе  до  групи  осіб,  позначеної 
займенником on. Тут цей займенник  анафорично 
відсилає також до конкретної групи осіб, до якої 
відносить  себе  мовець.  Наприклад:  Romain et  
moi, on les accompagne [24: 100]. 

Проте  референтне  значення  займенника  on 
може визначатись і дейктично, тобто прямо вказу-
вати на групу людей, які беруть участь у ситуації 
мовлення.  Наприклад:  Les hommes et  les femmes 
ont raison, si on parlait d’autre chose [15: 69]. 

У даному контексті цей займенник вказує на 
конкретні  особи,  які  детерміновані  їхньою  при-
сутністю  “зараз” і  “тут” і  які  беруть  участь  у 
комунікативному акті. Тут значення on можна ви-
значити  як  “ми,  тут  присутні”.  Група  співроз-
мовників, до якої відсилає займенник є, звичайно, 
різною у  різних  контекстах.  Займенник  on  доз-
воляє об’єднати мовця і співрозмовника у колек-
тивний  суб’єкт  мовлення  [див.: 15:  69].  Це 
значення on властиве здебільного розмовній мові 
і  пов’язане з площиною конкретної  мовленнєвої 
ситуації.  Зазначимо, що необхідною умовою для 
реалізації  дейктичної  функції  on  є  наявність 
мовленнєвої  ситуації,  у  якій  за  допомогою 
конструкції  on+дієслово передаються різноманіт-
ні  варіанти  співвідношень  суб’єкта  мовлення  з 
об’єктом мовлення та його адресатом. 

Окрім узагальнюючого значення, займенника 
on  виражає  також  своє  етимологічне  значення 
неозначеності, вказуючи на людину. Але у цьому 
випадку  займенник  on,  актуалізуючи  сему 
неозначеності особи, може використовуватись як 
для  позначення  повністю  невідомого  суб’єкта. 
Наприклад: Ça m’embêtrait qu’on les lui vole, dit-
elle  [24: 32], так само і для позначення суб’єкта, 
невідомого у  певній  ситуації.  Наприклад:  J’eus 
subitement envie d’entendre sa voix et  je rappelai  
l’hôpital.  On me  passa  encore tout un tas de gens,  
depuis le standard jusqu’à la blachisserie  [24: 26]. 

Хоча у даних реченнях семантичний суб’єкт є 
неозначеним, але саме він є реальним виконавцем 
дії, який з певних причин  невідомий для опові-
дача або зумисно не називається оповідачем. Цей 
суб’єкт може відповідати займеннику quelqu’un у 
стверджувальній формі або personne у заперечній. 
Відповідно,  можливими  є  трансформації  Ça 
m’embêtrait  que  quelqu’un   les  lui  vole,  dit-elle. 
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Quelqu’un me  passa  encore  tout  un  tas  de  gens,  
depuis le standard jusqu’à la blachisserie. 

Зі значенням неозначеності займенник on мо-
же вживатись для позначення особи, відомої для 
співрозмовника,  але  не  важливої  для  мовця  в 
даній ситуації, тому мовець уникає її конкретного 
називання.  Наприклад:  On servait  le  dessert  [22: 
50]. У цьому реченні  on  вжито замість іменника 
serveur.

Розглянувши  функціонування  неозначено-
особового займенника  on у конструкціях, де він 
позначає  узагальнено-особові  та  неозначено-
особові  суб’єкти,  зупинимось  коротко  на 
конструкціях, де цей займенник співвідноситься 
з цілком відомим, конкретним суб’єктом.  

Вживання  on  у  ролі  конкретного  суб’єкта 
можна розглядати як стилістичний варіант, який 
використовується  для  досягнення  різного  роду 
стилістичних  ефектів.  Займенник  on  може 
замінювати  придієслівний  займенник  першої 
особи однини, де мовець, незважаючи на те, що 
він  є  реальним  суб’єктом  даного  речення, 
виражає себе через займенник on. Таке вживання 
on характерне в основному для наукового стилю 
і  використовується  авторами  та  доповідачами 
для  вираження  свого  відсторонення  від 
повідомлюваної  інформації.  Наприклад:   …  on 
emploiera de préférence le  relatif composé pour les  
référents non animés [13: 209].

Вживання  on замість je  може  використову-
ватись мовцем для вираження свого неприязного 
ставлення до співрозмовника, для стирання своєї 
індивідуальності  тощо.  У розмовній  мові  у  від-
повіді на питання  Comment ça va ?  мовець часто 
виражає себе через  on,  змішуючись з анонімною 
масою,  яка  вводиться  неозначеною  формою. 
Наприклад: On fait aller або On fait ce qu’on peut. 

Займенник  on може виступати еквівалентом 
другої  особи однини та  множини для передачі, 
наприклад,  приязної  фамільярності.  Наприклад: 
Alors,  on se  sent  mieux,  non? –  lui  dit  Monsieur  
Bark [19: 68].

Наведені вище приклади, звичайно, не вичер-
пують усіх стилістичних відтінків, які виражають 
речення з неозначено-особовим займенником  on, 
але  вони,  з  одного  боку,  підкреслюють,  що 
неозначено-особовий займенник може виступати 
еквівалентом  будь-якого  іншого  придієслівного 
особового  займенника,  позначаючи  конкретний 
суб’єкт  і при цьому набувати нових семантико-
стилістичних значень,  а  з  іншого,  –  різноманіт-
ність  функціонально-семантичних значень таких 
конструкцій свідчить про те, що в сучасному узусі 
функціонування займенника on  виходить далеко 
за межі класу неозначено-особових конструкцій, 
які  несуть  інформацію  про  неозначений  або 

узагальнений суб’єкт. 
Розглядаючи питання вираження займенника-

ми  узагальненого,  неозначеного  та  конкретного 
суб’єкта, потрібно також з’ясувати роль вказівних 
займенників cela i ça у вираженні суб’єкта-істоти. 
У сучасній французькій  мові  ці  займенники мо-
жуть співвідноситись як з узагальненим і неозна-
ченим,  так  і  з  конкретними  суб’єктами.  Дані 
займенники  можуть  співвідноситись  з  групою 
осіб. Наприклад: Et j’aime mieux te dire que dans le  
milieu  ingénieur,  sans  avoir  l’air  de  rien,  ça 
biberonne [20: 44]. 

Нейтральний вказівний займенник, співвідно-
сячись  з  групою  осіб,  може  вживатись  замість 
іменника-неістоти,  який слугує  назвою цій групі, 
вказуючи тим на нерозривну єдність елементів, які 
входять до даної групи. Наприклад:  … Tonnelier,  
tonnelière, où allait l’un allait l’autre et ça marchait,  
pensait, buvait, se chipotait… [17: 92]. 

У даному випадку займенник  çа вживається 
замість іменника couple.

Мовленнєва  реальність  такого  вживання 
вказівних  займенників  ça  і  cela виносить  їх  у 
площину  займенників-антропонімів  і  вимагає 
розгляду природи їхніх форм та функціонування. 
Вживання  займенника  çа у  функції  суб’єкта 
антропоніма  уподібнює   його  до  неозначено-
особового  займенника  on,  який вживається для 
позначення узагальненого суб’єкта. 

Ряд  вчених  відносить  таке  вживання  до 
емоційно-забарвлених контекстів [див.: 1: 165; 5: 
102]. Російська дослідниця А.Г.Басманова вважає, 
наприклад, що в стилістично нейтральних контек-
стах  сela  використовується  виключно  як  аналог 
чи замісник назв предметів і ніколи не проникає в 
сферу  антропонімів,  так  само  в  нейтральний 
контекстах,  çа також  виступає  субститутом  чи 
аналогом тільки іменників-назв неістот [1]. 

Думки  такого  змісту ніби заперечують  вжи-
вання вказаних займенників у якості антропонімів 
у стилістично нейтральних контекстах.  На нашу 
думку,  у  наведених  вище  прикладах,  де  вжи-
ваються  відповідні  займенники,  маємо  справу з 
нульовим стилістичним забарвленням даних зай-
менників, які вказують на узагальнений референт 
істоту. Нас у даному випадку не цікавить питання 
стилістичної маркованості речень з цими займен-
никами,  з  чим,  до  речі,  можна  сперечатися,  а 
важливим є  той факт,  що і  ça, i cela,  всупереч 
своєму  граматичному  призначенню,  можуть 
вказувати на істоти,  що виступають суб’єктом і 
дезіндивідуалізовувати їх [див.: 12]. 

Ще одним доказом того, що займенники çа чи 
çela можуть  вживатись  у  функції  антропоніма, 
може  слугувати  семний  аналіз  дієслів,  з  якими 
вони  вживаються.  Наприклад:  Les  voisins  était  
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déchaînés; je ne sais pas à combien ils vivaient là-
dedans, mais ils ne doivent pas s’ennuyer. Çа va, ça 
vient, ça claque les portes, ça met la télé, ça joue de 
la musique, ça rigole [24: 45]. 

Так, у наведених прикладах дані займенники 
поєднуються  з  дієсловами  типу  venir,  claquer,  
mettre,  jouer,  rigoler,  marcher,  які  володіють 
семами  свідомості,  зусилля,  добровільності,  
цілеспрямованості та ін. Ці семи властиві тільки 
людині, тому можна стверджувати, що займенник 
çа займає позицію суб’єкта активної дії. 

У  мовленнєвому  узусі  зустрічаються  також 
вживання  çа-антропоніма  і  при  статичних 
дієсловах. Так, займенник çа може вживатись при 
статичних дієсловах, що передають психічний чи 
фізичний стан суб’єкта Наприклад:  Les vieux,  ça 
dort peu et ça se lève tôt [21: 71]. Ça souffre et ça se 
tourmente [21: 82]. 

Він  може  також вживатись  при предикатах 
володіння. Наприклад: Des hommes comme ça, il y  
en a par centaines. Cela avait des pieds, un ventre,  
cela mangeait, cela avait chaud [16: 48]. 

Щодо  можливих  відмінностей  у  вживанні  в 
даній функції  повної форми  cela чи усіченої  çа, 
зазначимо, що більшість дослідників розглядають 
їх  як  варіанти  однієї  граматичної  форми,  які 
абсолютно  паралельні  і  відрізняються  тільки 
своєю стильовою віднесеністю:  cela – переважно 
у книжно-писемній мові, ça – у розмовній. “Яким 
би  не  було  його  походження,  çа вживається  в 
розмовній  мові  з  функціями  сеla”,  –  пише, 
наприклад Ш.Брюно [див. 10: 197]. О.І.Нестерен-
ко  вважає,  що вживання  ça в  якості  субститута 
антропоніма  в  сучасній  мові  є  доречнішим. 
Дослідниця підкріплює свої судження статистич-
ними спостереженнями над вживаннями цих зай-
менників у художніх творах сучасних французь-
ких  авторів.  За  даними  дослідниці  форма  ça 
вживається у 9,6 разів частіше, ніж форма  cela у 
функції  антропоніма.  [3:  40].  Отже,  вживання 
форми cela у функції антропоніма не виключаєть-
ся  дослідниками,  незважаючи  на  приналежність 
цього займенника до стилю книжного мовлення і 
на те, що він  вживається рідше у цій функції.

Розглядаючи функціонування вказівних зай-
менників  çа (cela)  у  ролі  субститута  іменника-
антропоніма, неможливо не відзначити той факт, 
що ці  займенники зустрічаються  здебільшого у 
сегментованих реченнях. 

На окрему увагу заслуговує  питання комуні-
кативного  навантаження  цих  займенників  у 
сегментованих реченнях, де вони є засобом зміни 
сталого  порядку  слів  і,  як  наслідок,  засобом 
виділення  певних  компонентів  речення.  Але  на 
даному етапі нас цікавить в основному смислове 
навантаження  цих  займенників  та  їх  функціо-

нування  у  ролі  іменників-антропонімів  поряд  з 
особовими  займенниками.  Вживання  особового 
чи вказівного займенника в реченнях базується не 
на опозиції за ознакою істота/неістота, а на основі 
протиставлення конкретного і узагальненого. Осо-
бовий  займенник  вживається  замість  іменника  в 
його індивідуальному аспекті, а вказівний займен-
ник – тоді, коли необхідно виразити узагальнення. 
Наприклад:  Les vieux,  ça dort peu et  ça se lève tôt 
[21: 71].  De plus, pour accréditer l’affirmation de la  
pancarte, il jouait souvent la comédie à Délie, “ parce 
que les femmes, ça parle !” [22: 14]. 

У реченнях, де вказівні займенники ça і cela 
вживаються для позначення конкретного суб’єк-
та,  вони  передають,  завдяки  своїй  невідповід-
ності  граматичного  роду,  найрізноманітніші 
стилістичні відтінки. У більшості випадків вони 
виражають  різноманітні  відтінки  зневажливого 
ставлення  мовця  до  названих  осіб.  Серед 
найпоширеніших назвемо вираження  ненависті, 
іронії, байдужості тощо [див.: 11]. 

Про  такий  же  стилістичний  ефект  можна 
говорити, коли відповідні займенники заміняють 
іменники-назви  осіб,  які  уже  відомі  у  даному 
контексті,  тут  маємо  також  справу  зі 
зневажливим ставленням. Наприклад: Ça n’a pas  
mis  les  pieds  à  l’église  depuis  des  années  et  ça  
viendrait réveiller M. Le Curé pour des histoires de 
poivrot [20: 155]. 

На думку В.Г.Гака, займенники  ça  i  cela  мо-
жуть  позначати  також  усунену  особу  [2].  Вони 
вживаються,  коли  мова  йде  про  неозначене, 
нечітке джерело дії, яке вірогідно є неістотою. У 
такому вживання çа не може комутувати з іншими 
займенниками. Наприклад: Ça cuit, disai-il [18: 36]. 

Проаналізований  мовний  матеріал  дає  нам 
підстави твердити,  що вказівні  займенники  ça  і 
cela  у сучасному узусі французької мови можуть 
вживатись всупереч своєму граматичному статусу 
як антропонімічні форми і виражати узагальнений 
чи неозначений суб’єкт, а також співвідноситись з 
реальним  конкретним  суб’єктом.  Вони  можуть 
втрачати сему вказівності і проявляти тенденцію 
до  перетворення  в  граматикалізовані  елементи, 
які функціонально і семантично наближаються до 
класу особових займенників. 

Отже,  у  сучасному  узусі  французької  мови 
вираження неозначеного та узагальненого суб’єк-
та  здійснюється за  допомогою неозначених зай-
менників quelqu’un,  quiconque, un, aucun, autrui,  
tous, tout le monde, chacun, personne, rien, а також 
за  допомогою неозначено-особового  займенника 
on та  вказівних  займенників ça  і cela.  Однак 
останні розширюють сферу свого функціонування 
і  можуть  вживатись  на  позначення  конкретних 
означених суб’єктів. 
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SUMMАRY

Functioning of pronominal units in French are examined in subject position and as means of denotation  
of indefinite and generalized subjects.

Key words: sentence, subject, pronoun. 
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УДК 811.133.1’373.7           © 2008 Назарук Г.М. (Івано-Франківськ) 

ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
(на матеріалі французької мови)

Розглядаються  проблемні  питання,  що  сто-
суються статусу фразеологізмів у системі мови,  
наукові  тлумачення  формально-змістової  струк-
тури  фразеологізму  як  мовної  одиниці.  Вияв-
ляються  спільні  та  відмінні  риси  між  фразео-
логічними одиницями і словами в системі мови.

Ключові слова: фразеологізм, ідіома, фразе-
ма, слово,  словосполучення,  еквівалентність,  
структура.

У  сучасній  лінгвістиці  теоретичні  дослід-
ження  з  фразеології  як  розділу  мовознавства 
охоплюють  широке  коло  проблем.  Серед  них 
можна  виділити  кілька  основних,  які  останнім 
часом  набули  важливого  значення,  а  саме: 
вивчення  фразеологізму  як  основної  одиниці 
фразеології,  визначення  основних  критеріїв 
фразеологізму,  моделювання  його  структурно-
семантичної  природи  тощо.  У  центрі  фразео-
логічної проблематики знаходиться питання при-
належності  фразеологічних одиниць  до  систем-
них  елементів  мови,  тобто  віднесення  їх  до 
знаків  мови,  а  не  мовлення  [див.  праці 
Я.А.Барана,  О.В.Куніна,  В.Л.Архангельського, 
М.Ф.Алефіренко, В.М.Мокієнко та ін.].

Якщо зробити невеличкий екскурс в історію 
розгляду фразеологізмів, то зауважимо, що серед 
вчених  вперше  звернув  увагу  на  існування 
стійких сполук,  що належать  до  мови,  а  не  до 
мовлення, Ф. де Соссюр: «Перш за все, – пише 
вчений,  –  ми  зустрічаємося  з  величезною 
кількістю  виразів,  що  належать,  безумовно,  до 
мови: це ті цілком готові вислови, в яких звичай 
забороняє  що-небудь  змінювати  навіть  тоді, 
коли,  за  допомогою  зрілого  мислення  в  них 
можна розрізнити значущі частини, наприклад: à 
quoi  bon? -  чого?,  allons donc! – та годі  вже!,  
облиште!,  prendre la mouche – сердитися через  
дрібниці, forcer la main à quelqu’un – змусити до  
чого-небудь,  rompre  une  lance  –  ламати списи,  
avoir mal à (la tête) – відчувати біль голови і т.д.,  
que vous en semble? - що ви про це думаєте? [1: 
157].  Як  вважає  Ф.  де  Сосюр,  такі  звороти  не 
можуть  бути  імпровізовані:  вони  передаються 
готовими по традиції. 

Згадуючи  історію  вчень  про  фразеологічні 
одиниці,  не  можна не згадати праць учня  Ф.  де 
Сосюра, швейцарського лінгвіста, якого називають 
батьком  французької  фразеології,  Шарля  Балі. 
Величезна  заслуга  Балі  полягає  в  тому,  що  він 
вперше в історії мовознавства науково обґрунтував 

необхідність  спеціального  і  систематичного  вив-
чення стійких висловів у мові і порушив питання 
про виділення фразеології  в  окрему лінгвістичну 
дисципліну. Мовознавець розглядав фразеологічні 
звороти як  стійкі  словосполучення  з  різним сту-
пенем  стійкості  компонентів,  беручи  до  уваги 
внутрішні  (структурні)  і  зовнішні  (семантичні) 
ознаки  цих  зворотів,  але  найважливішими  озна-
ками фразеологізмів,  на  його  думку,  залишалися 
виключно семантичні. Він запропонував дві групи 
сталих виразів:

• фразеологічні звороти, які твердо ввійшли в 
мову,  або  фразеологічні  групи,  в  яких  окремі 
слова  ще  зберігають  відносну  самостійність 
(“séries phraséologiques” ou “groupements usuels”) – 
grièvement  blessé,  chaleur  suffocante,  avoir  de  la  
chance);

• фразеологічні єдності, в яких спостерігається 
повна  зв’язаність  елементів  (“unités  phraséo-
logiques”) – avoir maille à partir [2: 90].

Пізніше ідеї Ш.Балі розвинув академік В.В.Ви-
ноградов.  Російський вчений розглядав стійкість 
ФО як результат лексико-семантичних особливо-
стей слів-компонентів.  Класифікація  ФО,  запро-
понована  В.В.  Виноградовим,  ґрунтується  на 
критерії  семантичної  стійкості  або  аналітичного 
значення  фразеологізмів.  Він  виділив  три групи 
фразеологічних одиниць (далі ФО): а) фразеоло-
гічні  сполучення;  б) фразеологічні  єдності; 
в) фразеологічні зрощення [3: 16].

У поглядах вищеназваних авторів на природу 
фразеологізмів семантичний критерій домінує над 
структурним,  і  це  суттєво  обмежує  можливість 
визначення повної специфіки фразеологізмів.

Метою даної наукової розвідки є виявлення 
специфічних структурних і семантичних особли-
востей  ФО.  Зазначена  мета  передбачає  вико-
нання таких завдань: 

–  схарактеризувати  понятійний  зміст  терміна 
“фразеологізм”;

– виявити особливості  семантичної структури 
ФО,  враховуючи  специфіку  національного 
характеру;

–  розкрити  закономірності  структурної  та  се-
мантичної організації ФО в порівнянні зі словами.

Отже,  перша проблема пов’язана з  терміно-
логічним позначення фразеологізму.  Оскільки ще 
й  досі  недостатньо  розроблені  основні  поняття 
фразеології,  зокрема,  чіткі  теоретичні  принципи 
для  визначення  обсягу  і  змістової  суті  фразео-
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логічного  звороту  як  мовної  одиниці,  то  певну 
проблему у фразеологічних дослідженнях складає 
відсутність єдності фразеологічної термінології. 

У  теоретичних  працях  мовознавці  викори-
стовують  такі  терміни  для  позначення  одного  і 
того ж поняття:  фразеологічна одиниця,  фразео-
логізм [4], фразема [5], фразеологічний зворот [3], 
стійке  словосполучення  [8],  ідіома  [16],  та  ін. 
Часто  поняття  “фразеологічна  одиниця”  та 
“фразеологізм” вживаються як синоніми.

На думку Я.А.Барана, синонімічний ряд на 
позначення одиниць фразеології містить терміни, 
які мають родове і видове значення. Так, терміни 
“фразеологізм”, “ідіома”, “фразеологічна одини-
ця”, “фразема”, “стійка фраза” мають родове зна-
чення.  Деякі  з  цих  термінів  мають  видове 
значення: “ідіома” має спільне значення з такими 
термінами, як “фразеологічне зрощення” (В.В.Ви-
ноградов),  “фразеологічна єдність”  (І.І.Черни-
шова),  тобто  зворот,  який  дослівно  не  пере-
кладається на українську мову [4: 4].

Та чи не найбільшу плутанину в дослідженні 
ФО, на думку вченого, вносить термін “фразема”. 
У науковій літературі  “фразема” визначається: 1) 
як  синонім  до  терміна  “фразеологізм”  [див.: 
М.Ф.Алефіренко];  2)  як  один  із  видів  фразео-
логізмів, що охоплює усі  фразеологізми зі струк-
турою  словосполучення,  на  відміну  від  фразео-
логізмів з граматичною структурою речення [див. 
Л.Г.Скрипник];  3)  як  один  із  різновидів  фразео-
логізмів,  що  протиставляються  у  типологічній 
класифікації  фразеологізмам  іншого  різновиду  – 
ідіомам  [див.  Н.Н.Амосова].  Разом  з  тим,  вико-
ристання терміна “фразема” для загального найме-
нування одиниці фразеології,  на думку М.Ф.Але-
фіренка,  сприяє  уніфікації  етичних  і  емічних 
термінів:  фонологічна  одиниця  –  “фонема”,  лек-
сична  одиниця  –  “лексема”,  а  фразеологічна 
одиниця – “фразема”. Зокрема, вчений вважає, що 
“фразема”  –  це  аналітичний  за  структурою,  але 
семантично  цілісний  і  синтаксично  неподільний 
мовний  знак,  який  утворюється  внаслідок 
інтегративної  дифузії  лексичних  і  граматичних 
значень  свого  вільного  синтаксичного  генотипу, 
зумовленої процесами вторинного семіозису [5: 4]. 
Однак  термін  “фразема”  охоплює  лише  фразео-
логізми-словосполучення,  а  фразеологізми-речен-
ня, які позначаються терміном “стійка фраза”.

На думку багатьох фахівців, найвідомішим і 
найуживанішим терміном в усіх фразеологічних 
дослідженнях  є  термін  “фразеологізм”.  Але  з 
огляду на те, що об’єктом нашого дослідження є 
“фразеологічна  одиниця”  (ФО)  як  незалежна 
одиниця  окремого  мовного  рівня,  ми  надаємо 
перевагу останньому визначенню.

Ще  однією  важливою  проблемою,  яка 

викликає  чимало  суперечностей  та  дискусій  у 
наукових  колах,  є  проблема  понятійного 
визначення ФО. 

Розглянемо  деякі  думки,  висловлені  у 
вітчизняному мовознавстві з приводу понятійної 
сутності  фразеологізму.  Наприклад,  В.Г.Гак 
порівнює  фразеологізми  з  вільними  словоспо-
лученнями.  Він  вважає,  що  характер  взаємо-
залежності значень компонентів спонукає ділити 
їх  на  ідіоматичні  (тобто  фразеологічні)  та 
неідіоматичні  вирази  [6:  239].  Вчений  надає 
перевагу  ознаці  стійкості  словосполучень.  З 
думкою  В.Г.Гака  погоджується  дослідник 
французької  фразеології  А.Г.Назарян,  який 
детально  розглядає  характер  семантичної  стій-
кості  ФО.  Він  бере  для  прикладу  два  фран-
цузьких  словосполучення  “prendre  place”  et  
“prendre  pied”. Цим  двом  виразам  притаманна 
структурна стійкість, але зіставлення смислових 
відношень,  що  існують  між  компонентами  цих 
виразів,  показує,  що стійкість в них має якісно 
різний характер. Значення виразу “prendre place” 
легко  виводиться  із  значень  слів,  що  його 
складають.  Інша  ситуація  з  виразом  “prendre 
pied”,  тут  загальне  значення  не  пов’язане  із 
значенням його компонентів. Тобто зміст цього 
виразу  не  відповідає  його  формі  (плану 
вираження).  Дане  словосполучення  виступає  як 
семантично перебудована мовна одиниця,  що й 
перетворює його на фразеологізм [7: 50].

Згідно  з  Л.Г.Скрипник,  фразеологізм являє 
собою “лексико-граматичну єдність двох і більше 
нарізно  оформлених  компонентів,  граматично 
організованих  за  моделлю  словосполучення  чи 
речення,  яка,  маючи  цілісне  значення, 
відтворюється в  мові  за  традицією автоматично” 
[8:  11].  При цьому виділяються такі  вагомі риси 
фразеології, як стійкість та семантична цілісність.

А.Я.Баран  вважає  фразеологізм  віртуальним 
знаком мови на зразок словосполучення і речення з 
повним  або  частковим  переосмисленням 
компонентів,  призначення  якого  –  вираження 
номінативно-експресивної функції [4: 77].

На  думку  В.П.Жукова,  фразеологізм 
починається  там,  де  закінчується  семантична 
реалізація  його  компонентів,  які  є  складовими 
частинами  ФО,  часто  позбавленими  основних 
прикмет слова [9: 6].

Наведеним  думкам  протистоять  певною 
мірою  погляди  тих  вчених,  які  бачать  у 
фразеологізмі мовну одиницю, для якої характерні 
такі  другорядні  ознаки,  як  метафоричність, 
еквівалентність і, особливо, синонімічність слову. 
Так, у розумінні В.В.Виноградова, найважливішою 
ознакою фразеологічної одиниці є еквівалентність і 
синонімічність  слову  [3:  150].  Але,  як  твердить 
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Н.М.Шанський, метафоричність властива також і 
багатьом словам, тоді як еквівалентність не завжди 
є  ознакою  стійких  сполук.  Вчений  вважає,  що 
віднесення цих другорядних та залежних ознак до 
визначення  фразеологізму не зовсім коректне [10: 
24]. Вчений підкреслює, що правильне визначення 
фразеологізму  неможливе  без  урахування  його 
відмінностей  від  слова  і  вільного  сполучення. 
Фразеологізми  є,  на  його  думку,  значущими 
мовними одиницями, для яких характерне власне 
значення,  незалежне  від  значень  складових 
компонентів. Фразеологічний зворот складається з 
одних  і  тих  же  компонентів,  розташованих  у 
строго визначеному порядку, наприклад “croire sur 
parole”  -  вірити  на  слово, або  мають 
різнооформлену структуру, наприклад, “laid à faire  
peur” - страшний як смертний гріх.  Він вважає, 
що  важливою  ознакою  фразеологізмів  є 
непроникність  їхньої  структури.  Основна  маса 
фразеологізмів виступає у вигляді цілісних мовних 
одиниць, вставок, наприклад,  au septième ciel –  на 
сьомому небі, de bonne heure – зранку [10: 21].

Оскільки фразеологізми властиві всім мовам 
світу, вони мають свої особливі форми вираження. 
Можна погодитися з думкою А.Г.Назаряна про те, 
що  фразеологізми,  будучи  особливими  мовними 
утвореннями,  в  порівнянні  з  одиницями  нижчих 
рівнів  –  фонемою,  морфемою,  словом  –  мають 
складнішу  лексико-граматичну,  а  особливо 
смислову структуру, у формуванні якої, в більшій 
мірі беруть участь екстралінгвістичні фактори, які 
зумовлюють національний характер [7: 40].

Тлумачення  формально-змістової  структури 
фразеологізмів  тісно  пов’язане  з  проблемою 
мовного рівня, до якого вони належать. На думку 
багатьох фахівців у галузі фразеології, питання про 
фразеологічний  рівень  мови  на  даному  етапі 
розвитку  мовознавства  залишається  в  стані 
постановки  проблеми,  яка  потребує  всебічного 
розв’язання,  що  вимагає  насамперед  вироблення 
об’єктивних  критеріїв  визначення  цього  рівня 
мови. Предметом постійних дискусій залишається 
питання про статус фразеологізмів у системі рівнів 
мови.  Відомо,  що  фразеологічний  рівень розгля-
дається в мові як проміжний. Він знаходиться на 
стику лексико-семантичного і синтаксичного рівнів. 
Вважається  також,  що  статус  фразеології 
пов'язаний із відкритим питанням еквівалентності 
ФО  слову,  невизначеності  самого  терміна, 
предмета  даної  науки  та  деякими  іншими.  Не 
заперечуючи системних зв’язків і  відношень між 
ФО й одиницями інших мовних рівнів, дослідники 
по-різному  визначають  точки  перетину  цих 
відношень.  Одні  вчені,  прагнучи  підкреслити 
структурно-семантичну своєрідність ФО, відносять 
їх  до  “особливого  рівня  мови”  [11:  19].  Інші 

фразеологи приєднюють ФО до лексичного рівня, 
називаючи його лексико-фразеологічним [10: 25]. 
А.В.Жуков  кваліфікує  ФО перехідними утворен-
нями [9: 3-4]. Відзначаючи подвійну природу ФО, 
А.В.Жуков поділяє їх між двома різними рівнями: 
власне  фраземи  з  деактуалізованими  словами-
компонентами він вважає одиницями проміжного 
фразеологічного  рівня,  а  “фразеологічні  сполу-
чення, а також прислів’я, приказки, крилаті вирази 
і  стійкі  фрази  –  одиницями синтаксичного рівня 
поряд з відповідно вільними словосполученнями і 
реченнями”  [9:  11].  Наведені  міркування  врахо-
вують безсумнівну розмаїтість структурно-семан-
тичних особливостей ФО. Наприклад, вирази “être 
né coiffé” – народитися в сорочці, “l’idée courante” – 
розповсюджена думка, “l’affaire est reglée” – справа 
уладнана, відносять сталих виразів, які вживаються 
в  мовленні  самостійно.  Проте  ФО,  до  якого  б 
структурно-семантичного розряду вони не належа-
ли,  об’єднюються  єдиними  категоріальними 
ознаками, що дало підстави В.Л.Архангельському 
[11: 25] і  О.В.Куніну [12: 18] порушити питання 
про автономність фразеологічного рівня у системі 
мови.  Так,  В.Л.Архангельський  вважає,  що 
фразеологічний рівень завершує ієрархію мовних 
рівнів, основою для цього служить той факт, що 
фразеологізми-знаки не мають певних закономір-
ностей у відношенні між собою, вони не можуть 
сполучатися  в  одиниці  вищого  порядку,  як  це 
спостерігається в інших системах [11: 96-98].

Дану  точку  зору  заперечує  А.Я.Баран.  Для 
того,  щоб  виділити  фразеологію  в  окремий 
ієрархічний  рівень,  констатує  дослідник,  немає 
достатніх  підстав.  Як  зазначає  вчений,  фразео-
логізми суттєво відрізняються від справжніх рівне-
вих одиниць – фонем, морфем, слів, тому що вони: 
1)  відмінні  за  своєю  структурою;  2)  не  переко-
довуються  в  одиниці  вищого  порядку;  3)  не 
сполучаються з такими самими одиницями (пор.: 
фонеми  поєднюються  з  фонемами,  морфеми  з 
морфемами,  слова  зі  словами);  4)  виникають  зі 
словосполучень,  але  не  внаслідок  регулярної 
взаємодії слів, а всупереч їй; 5) у функціональному 
плані  не мають тієї  універсальності,  яку повинні 
мати одиниці самостійного рівня [4: 156].

Спираючись на думку М.Ф.Алефіренка про 
те,  що  фразеологізми,  “з  одного  боку,  харак-
теризуються  всіма  основними  властивостями, 
притаманними  одиницям  мови,  а  з  іншого,  – 
відрізняються від інших мовних одиниць тільки 
їм  властивими  ознаками”  [5:  46],  ми  будемо 
дотримуватися останньої точки зору і відносити 
фразеологізми  до  окремого  ієрархічного  рівня 
мови. Підставою для цього є думка ряду вчених, 
що об'єднувати лексеми і фраземи в один мовний 
рівень  не  можна  з  кількох  міркувань:  їх 
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синтагматичні  зв'язки  мають  не  мовний,  а 
мовленнєвий характер; фраземи можуть вступати 
в  синтагматичні  відношення  з  синтаксичними 
одиницями,  і  тоді  слід  було  б  виділяти  й 
неіснуючий  синтаксично-фразеологічний  рівень 
[5: 48].

У різнотлумаченнях природи фразеологізмів 
близькою нам є думка Л.Г.Скрипник про те, що 
до основних рис ФО належать “відтворюваність 
у процесі спілкування, “надслівність” і цілісність 
значення” [8: 11]. Адже фразеологізм – це досить 
складна  і  особлива  одиниця  мовлення,  яка  не 
тільки  має  цілісний  характер  значення,  але 
подібно  до  слова  чи  словосполучення  відтво-
рюється в мові в готовому вигляді.

Отже,  на  основі  вищесказаного,  можна 
стверджувати, що питання  проблема тлумачення 
формально-змістової структури  ФО  є  досить 
актуальним і потребує подальшого вивчення. ФО 
як  лінгвістичне  явище  є  універсальним,  хоча  в 
кожній  мові  воно  має  свої  особливі  форми 
вираження. Цей факт пояснюється тим, що ФО, в 
порівняні з одиницями нижчих рівнів – фонемою, 
морфемою,  словом – мають складнішу лексико-
граматичну,  і,  особливо,  смислову  структуру,  у 
формуванні  якої  беруть  участь  як  екстра-
лінгвістичні, так і етнолінгвістичні фактори, що й 
зумовлює  їх  національний  характер  [7:  40]. 
Фразеологія  будь-якої  мови  тісно  пов’язана  з 
історією,  культурою  і  побутом  народу,  який 
витворив  цю  мову.  Через  це  ні  семантика,  ні 
структура,  ні  образна  система  фразеологічних 
вмразів, як правило, не збігаються у різних мовах 
і  це  породжує  значні  проблеми  в  процесі  їх 
перекладу.  Порівняємо  два  фразеологізми  з 
французької  та  української  мов,  1)  які  мають 
тотожні значення, але різні образи:  “prendre des 
vessies pour des lanternes”(букв. прийняти пузирі 
замість  ліхтарів)  в  українській  мові  відповідає 
словосполучення  “попасти пальцем в  небо”;  2) 
які відображають глибоко специфічні реалії, тому 
не  перекладаються  українською  мовою,  або 
перекладаються  описово:  фр. “faire  l’anti-
chambre”,  “croquer le marmot” (розм.),  “faire le 
pied de grue” – “довге чекання”.

Отже,  спираючись на погляди М.Ф.Алефі-
ренка, В.Л.Архангельського та О.В.Куніна будемо 
вважати,  що фразеологізм –  це особлива одиниця 
мови,  яка утворює в мові окремий структурний 
рівень і не є еквівалентом слова.  Звідси випливає 
наступна проблема –  проблема співвідношення 
ФО зі словом.  Вона включає питання,  власне, 
фразеології,  фразеологічного значення у його 
протиставленні до значення лексичного,  взаємо-
відношення між компонентами фразеологічної 
одиниці.  Мається  на  увазі  співвідношення 

“фразеологія  –  лексикологія”.  Це  складна  й  досі 
недостатньо  з’ясована  проблема.  В  сучасному 
мовознавстві  існує  дві  точки  зору  на  проблему 
“фразеологізм і слово”. Одна з них полягає в тому, 
що  фразеологізм  розглядається  як  еквівалент 
слова,  а  друга  схиляється  до  співвідношення 
фразеологізму  і  слова.  Розглянемо  спільності  та 
відмінності між обома мовними одиницями. 

Доведено,  що  в  кожній  мові  є  слово-
сполучення, які вільно творяться від окремих слів, і 
стійкі  словосполучення,  які  в  мовленні  не 
створюються, а лише відтворюються. Стійкі слово-
сполучення за змістом і за синтаксичними функ-
ціями  рівнозначні  слову.  Зміст  вільних  слово-
сполучень  формується  значеннями  слів,  з  яких 
вони складені, а зміст фразеологізмів виражає щось 
інше,  порівняно  зі  значенням  їх  складників. 
Фразеологізми  виникають  у  синтаксисі,  а  функ-
ціонують на рівних правах зі словами у лексико-
семантичній системі. С.В.Семчинський називає їх 
своєрідними лексемами-многочленами [13: 193]. 

Дослідники  виділяють  цілий  ряд спільних 
рис, що об’єднюють одиниці  двох різних рівнів. 
Так,  фразеологізм  і  слово  за  своєю  природою  є 
двосторонніми одиницями мови, тобто вони мають 
план вираження і  план змісту;  характеризуються 
однаковою  функціональною  природою,  висту-
пають  у  функції  члена  речення.  Наприклад, 
фразеологізм  може  виступати  в  ролі  означення: 
“Tout  le  monde  voyait  qu’il  était  tiré  à  quatre 
épingles” (Всі бачили, що він був гарно одягнутий), 
“Dans  leur  compagnie  on n’aime pas  ce qui  est  ni 
chair ni poisson ” (В їх компанії не люблять того, 
хто ні риба ні м’ясо); в ролі обставини: “A force de 
son charme elle a abouti a son but.” (Завдяки своєму 
шарму вона досягла мети).  “Son  père  se  mit  au  
travail  en  connaissance  de  cause.”  (Його батько 
приступив до роботи зі знанням справи);  в ролі 
присудка: “Pour ranger toutes ses affaires il ne faut  
pas battre les pavés” (Щоб вирішити всі свої справи 
не потрібно тинятися без діла). 

Функціональна  природа  фразеологізмів 
повністю залежить від їх лексично-граматичного 
значення,  тобто  від  того,  в  ролі  якої  частини 
мови  вони  виступають.  Фразеологізми,  як  і 
слова,  служать  для  позначення  явищ  реальної 
дійсності та знаходяться в постійному розвитку. 
Тому  в  лексичному  і  фразеологічному  складах 
наявні архаїзми й неологізми. Наприклад: “Je l’ai  
frappé  à  son  corps  défendant”  –  я  його  вдарив, 
захищаючись.  Оскільки  подібна  конструкція  не 
характерна  для  сучасної  французької  мови 
(вживання  прийменника  à замість  pour, 
дієприкметник  теперішнього  часу  замість 
інфінітива,  прямий  додаток  перед  дієсловом), 
вона  сприймається  носіями  як  щось  нове  і  в 
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смисловому значенні [7: 183].
Фразеологічне значення, як і лексичне, може 

бути простим і складним. Фразеологічний склад 
характеризується тими ж системними зв’язками, 
що  й  слова:  фразеологізми  мають  синоніми, 
антоніми,  омоніми.  Наприклад,  серед  фразео-
логізмів  зустрічаються  синоніми:  фр.  “jouer  un 
tour à qn”– “faire une farce à qn”  відповідають 
укр. “пожартувати над кимось”, фр. “mettre le nez 
dans”– “fourrez son nez dans”– укр. “втручатися у 
чужі справи” [7: 249]; омоніми: слово “four” має 
два значення 1) “пічка”, 2) “невдача, провал”, яке 
виникло на основі фразеологізму “faire un four” – 
зазнати невдачу. Спільною рисою фразеологізму і 
слова вважають також семантичну цілісність, 
глобальність значення.

Поряд із спільними рисами,  фразеологізми і 
слова мають істотні відмінності. ФО – це спо-
лучення слів,  саме тому вони характеризуються 
однорідною оформленістю,  тобто  фразеологізми 
побудовані  зі  слів  за  певними  граматичними 
моделями  вільних  словосполучень  і  речень:  фр. 
“entre quatre yeux” – “en tête-à-tête” –  укр.  “на-
одинці” [7: 114] “pour rien au monde” – “ні за що у 
світі”  [7:  144].  Слова  ж,  побудовані  за  слово-
творчими  моделями,  за  допомогою  морфем  та 
основ.  Суттєвою  відмінністю  фразеологізмів  від 
слова  є  також  їх  належність  до  різних  мовних 
рівнів.  Такої  думки  дотримуються  В.Л.Архан-
гельський та О.Ф.Кунін [11: 25; 12: 18]. Хоча не всі 
погоджуються  з  цим,  однак  дедалі  частіше 
зустрічається  твердження,  що  фразеологізм  у 
порівнянні  зі  словами  –  це  одиниця,  безумовно, 
вищого мовного рівня. 

Таким  чином,  фразеологізми мають  ряд 
диференційних  ознак,  які  відрізняють  їх  від 
інших  мовних  одиниць:  1)  це  готові  мовні 
одиниці, які не виникають у процесі спілкування, 
а  виводяться  цілком  із  пам’яті;  2)  це  мовні 
одиниці, для яких характерна стійкість значення, 
лексичного складу і структури; 3) в акцентному 
відношенні,  це  такі  звукові  комплекси,  в  яких 
складові елементи мають два основні (чи більше) 
наголоси; 4) окремі утворення, компоненти яких 
сприймаються мовцями як слова.

Підкреслимо,  що чи не найбільше супереч-
ностей  викликає  семантична  структура  фразео-
логізмів,  на  яку  слід  звернути  особливу  увагу. 
Автори, які обстоюють тезу неадекватності обсягу 
значень  фразеологізму  і  слова  [11:  93],  акцен-
тують увагу у своїх дослідженнях на компонент-
ному  аналізі  їх  смислової  структури  і  роблять 
висновок,  що  фразеологічне  значення  –  явище 
складніше, ніж лексичне. Адже смислова структур-
а  ніколи повністю не збігається.  Співвідношення 
таких  компонентів,  як  сигніфікація,  денотація  й 

конотація,  у  слові  і  фразеологізмі  різне.  В 
останньому  переважає  конотація,  представлена 
емоційними  та  експресивно-стилістичними 
компонентами.  Отже,  мова  йде  не  про  еквіва-
лентність,  а  про  співвідносність  семантичних 
структур слова і фразеологізму.

Дещо  іншої  думки  з  цього  приводу 
дотримується  Є.О.Іваннікова.  Вона  вважає,  що 
існують  фразеологізми,  еквівалентні  слову,  і 
фразеологізми, що у структурному відношенні є 
еквівалентами  словосполучень.  Еквівалентами 
слова вона називає такі ФО, як фр. “un chant de  
sygne” – лебедина пісня, “faire qch par-dessous la 
jambe”  – спустивши  рукава,  оскільки  в 
смисловому відношенні  вони  характеризуються 
лексичною  цілісністю,  мають  одне  лексичне 
значення,  закріплене  за  ними  у  мовному 
спілкуванні,  виражають  одне  поняття,  хоч 
формально  вони  –  словосполучення,  тобто 
складаються із кількох слів [14: 75].

Дослідниця  розглядає  фразеологічні 
одиниці,  що  виражають  часткову  або  неповну 
лексичну  неподільність,  наприклад:  фр.  “une 
mémoire  de lièvre” –  дівоча пам’ять,  “il  pleut  à 
seau” –  ллє як з відра,” tendre l’oreille” –  чути 
краєм  вуха,  дослідниця  вважає  еквівалентами 
словосполучення.  Один  із  компонентів  цих 
словосполучень  вживається  у  своєму  прямому 
значенні:  une  mémoire,  il  pleut,  l’oreille, інші 
зазнали переосмислення: de lièvre, à seau, tendre. 
Таким чином, лексичне значення розпадається на 
дві  частини  і  в  деякій  мірі  зберігає  ознаку 
словосполучення:  семантичну  членимість  і 
часткову  лексичну  неподільність,  що  виводить 
такі  фразеологізми  із  розгляду  одиниць 
еквівалентних слову [14: 76]. 

Однак  М.Ф.Алефіренко  не  погоджується  з 
вищенаведеними думками. Він вважає, що слова 
і  фраземи  відрізняються  ідеографічними, 
експресивно-стилістичними,  емоційно-
модальними,  функціонально-стилістичними  і 
селективними властивостями [5: 31].

Отже,  проаналізувавши  думки  різних 
вчених щодо специфіки семантики та структури 
фразеологізмів, їх функціонування в мові, можна 
виділили  кілька  суперечливих  моментів,  які 
стосуються термінологічного позначення ФО та 
їх понятійного визначення, проблеми віднесення 
ФО  до  окремого  ієрархічного  рівня  мови,  що 
потребує  вироблення  об’єктивних  критеріїв, 
співвідношення  ФО  зі  словом  та  реченням,  а 
також  різняться  думки  щодо  структурно-
семантичної природи ФО.

На  основі  нашої  наукової  розвідки  були 
виявлені  такі  основні  ознаки  досліджуваних 
одиниць:
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1)  ФО,  на  відміну  від  слова,  є  складними 
роздільно оформленим мовними утворенням, яке 
складається з двох чи більше компонентів, і має у 
своєму складі не менше одного значущого слова;

2) ФО, на відміну від вільного словосполу-
чення,  характеризується  стійкістю  лексичного 
складу; 

3) ФО,  на  відміну  від  вільного  словоспо-
лучення,  не  утворюється  в  мовленні  мовцем,  а 
вживається в готовому вигляді;

4) ФО притаманне  стійке  (регулярне)  вжи-
вання в мові, хоча частота вживання різних оди-
ниць може змінюватися;

5)  ФО  наділена  особливою  семантичною 
структурою, яка притаманна тільки їй;

6) образність або метафоричність ФО;
7) ідіоматичність  або  повна  зв’язаність 

компонентів ФО.
Таким чином, усі зазначені ознаки ФО в тій 

чи  іншій  мірі  стосуються  її  формальної  або 
зовнішньої сторони (структури) та її внутрішньої 
сторони  (семантики).  На  основі  проведеного 
аналізу,  можна  стверджувати,  що  семантична 
ознака у ФО переважає над структурною. Вияв-
лення структурних та семантичних властивостей 
ФО засвідчує,  що досліджувані  мовні одиниці є 
незалежними одиницями окремого мовного рівня, 
які ні за своїми ознаками, ні за своєю функцією не 
можуть бути еквівалентами слова; вони наділені 
специфічними структурно-семантичними особли-
востями і вживаються в мові самостійно.

Виконання поставлених у статті завдань має 
перспективу  подальших  фразеологічних  дослід-
жень  у  плані  детального  вивчення  структурно-
семантичних  ознак  ФО  французької  мови  в 
умовах функціонування, враховуючи їх поведінку 
в мовленні, що дасть можливість визначити роль 
даних  ознак  в  утворенні  і  розвитку  ФО  з 
урахуванням національного характеру.
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SUMMARY 

L’auteur examine le statut des groupements phraséologiques dans le système de la langue, on analyse des  
définitions données  aux groupements phraséologiques comme unité  structurale  de la langue,  on révèle  leurs 
traits communs et distinctifs.      

Mots clés: groupement phraséologique, idiome, phrasème, mot, équivalence, structure.    
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ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ТА МОРФОЛОГІЯ ТЕКСТУ

УДК 81’42              © 2008 Кагановська О.М. (Київ) 

РОЛЬ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В РОЗГОРТАННІ 
ТЕКСТОВИХ КОНЦЕПТІВ

Запропонований комплексний семантико-когні-
тивний підхід до дослідження текстових концеп-
тів  французької  художньої  прози  на  семантич-
ному,  метасеміотичному  та  метаметасеміо-
тичному  рівнях.  Наведені  погляди  вітчизняних,  
російських  і  французьких  лінгвістів  на  проблему  
співвідношення  просторово-часових  моделей  ху-
дожнього  тексту  відповідно  до  ієрархічної  
структури текстових концептів. Простір та час  
розглядаються  як  невід’ємні  характеристики 
художнього тексту.  

Ключові слова: текстові концепти, просто-
рово-часові  моделі,  семантичний,  метасеміо-
тичний і метаметасеміотичний рівні.    

Ствердження  ідеї  контрфактичності,  яка 
теоретично  залишає  зазор  для  можливого  проті-
кання подій [див., напр.: 1: 34; 2: 124], у семантиці 
художнього  тексту  відбиває  існування  двох,  на 
перший погляд, взаємовиключних тенденцій: саме 
її  шляхом  відбувається,  по-перше,  художнє 
суміщення  просторів і, по-друге, подання  часової 
моделі  світу.  Сутність  обох  планів,  що  перебу-
вають на межі семіотики і наратології, розкрита у 
зверненні  до  таких термінів,  як  “переключення”, 
або “зміна фокусу” у тріаді “я – тут – зараз”: пере-
хід зі  стану “я” у “не-я” передбачає  виникнення 
актантного переключення;  постулювання  “не-
зараз”  свідчить  про  часове переключення,  що 
відрізняється  від  часу  акту  висловлювання,  що 
протікає; нарешті, ствердження “не-тут” у просто-
ровому переключенні  підтверджує  стан  проти-
ставлення  місця  даного  акту  висловлювання  [3: 
506].  Таким  чином,  всі  форми  переключення  є 
своєрідними художніми світами, альтернативними 
реально існуючим.

Розуміння часу та простору як інтегративних 
характеристик художнього тексту ще на початку 
20-х рр. ХХ ст. визначило недоцільність їх чіткого 
розмежування [див.,  напр.:  4: 136]. Існування ху-
дожнього  об’єкта  значно  відрізняється  від  існу-
вання  об’єкта  в  актуальному  світі,  що  пояснює 
його позачасовість і позапросторовість. Просторові 
характеристики, якими володіють художні твори, 
можуть набувати різних форм: “явна чи заперечена 
поверхня,  маса,  обмежена  ззовні  чи  оживлена 
зсередини,  якісне  чи  кількісне  взаємовідношення 
світла, тіні й кольорів” [там само: 136-139]. 

У подальших дослідженнях питання співвід-
ношення двох моделей (просторової і часової) у 

різних  дослідників  зумовлює  існування  нерідко 
неоднозначного розуміння обох взаємно розташо-
ваних форм. Час, створений автором художнього 
твору  з  наявної  сюжетної  “сировини”  [5:  33], 
справді  є  формою  існування  багатовимірного 
можливого світу. Однак розглядати час як єдину 
емпіричну  даність,  абстраговану  від  довколиш-
ньої  реальності,  більш ніж  нераціонально  через 
те, що час існує у певних просторових межах, а не 
як  застигла  форма.  Світ  художнього  твору вба-
чається і мислиться “переважно у просторі, а не в 
часі”,  оскільки  “швидкість  –  єдиний  спосіб 
подолати час у просторі” [там само: 34]. Сутністю 
хронотопа стало  позначення  “зв’язку  часових  і 
просторових  відношень,  художньо  освоєних  у 
літературі”  [6:  235].  Невід’ємною  якістю 
хронотопа вважається  рекурсивність (рекурсивні 
свердловини, за О.О.Селівановою [7: 198]), в якій 
закладена  можливість  переміщення  персонажа 
художнього твору в часі та просторі. 

У просторовій теорії Ю.М.Лотмана, наведеної 
нами на  рис. 1, художній твір набуває форму кон-
тинуума,  в  якому  розміщені  персонажі  та  від-
бувається дія [8: 258]. Текстовий простір вважа-
ється індивідуальною (авторською) моделлю світу 
в його просторовому вираженні, зумовленим при-
таманним даній культурі семіотичним простором. 
Йдеться про семіосферу, яка виводить простір на 
перший план стосовно часу:  “Мова просторових 
відношень  належить  до  первинних  і  основних. 
Навіть  часове  моделювання  часто  являє  собою 
вторинну  надбудову  над  просторовою  мовою” 
[там само: 293]. Природна мова є “згустком” се-
міотичного простору,  художній текст – моделлю 
семіосфери,  остання  ж  є  семіотичною  моделлю 
світу, закріпленою в даній культурі. Таким чином, 
текстовий  простір  охарактеризований як  модель 
моделі, тобто має ті самі риси, що й семіосфера, а 
саме: семіотичну різнорідність, наявність центра і 
периферії,  ієрархічну  організацію  з  підпорядку-
ванням нижчих рівнів вищим [там само: 296].

Проблема співвідношення простору і світу пе-
ребуває в центрі інтересу в теорії Ю.С.Степанова, 
який розглядає концепт простору як синонімічний 
концепту “світ”; іншими словами, обидва концепти 
розташовані  “в  одному концептуальному середо-
вищі” [9: 3-4].  Отже, просторовий світ є актуалі-
зованим у семантиці можливих світів і, природно, 
включає в себе концепт часу. 
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Рис. 1. Просторова модель художнього тексту

Як  результат  взаємодії  множинності  точок 
зору  (автора,  персонажа,  читача),  текстовий 
простір  розглядається  як  простір,  описаний  у 
тексті з однієї чи всіх зазначених точок зору, які 
можуть  як  відрізнятися,  так  і  збігатися  одна  з 
одною.  У  понятті  простору  тексту  увага 
зосереджена на просторі,  змальованому в тексті, 
що  зумовлює  пріоритет  часу  над  простором: 
“мовне  вираження  неминуче  переводить 
[виділено нами. –  О.К.] простір у час у зв’язку з 
тим, що словесний опис будь-якого просторового 
співвідношення  […]  переданий  у  вигляді 
послідовності, протяжності у часі” [10: 103]. 

Відмінною  від  поданих  вище  теорій  слід 
уважати “міфопоетичну” модель простору тексту 
[11:  281],  яка  постулює  наявність  просторової 
семантики, що передує часовій, оскільки остання 
підпорядкована  “тотальній  спаціалізації”  (від 
лат.  spatium  “простір”).  Подібний  текстовий 
простір, який, за П.Флоренським, зберігає власну 
“гомогенність”  [12:  89],  утворює  “особливе 
силове  поле,  всередині  якого  все  (включаючи 
час)  говорить  мовою  внутрішнього  простору” 
[там  само].  Ми  вважаємо  можливим  пов’язати 
основні  положення  наведеної  вище  тези  з 
проблемою  побудови  концептуальної  моделі 
художнього  простору,  шляхом  якої  концепти 
розглядаються  у  ракурсі  віддзеркалення  в  них 
просторових  відношень  залежно  від  форми 

мовної репрезентації та динаміки дискурсу.
Термін “спаціалізація” стосовно семантичного 

простору художнього  тексту розробляється з сере-
дини 70-х  рр.  ХХ ст.  у  французькій  лінгвістиці. 
Увага акцентована на двох положеннях і,  насам-
перед,  на  тому,  що  лінгвістична  категорія  часу 
використовує  репрезентативні  просторові  струк-
тури. З першого положення випливає друге – про 
те, що часова спаціалізація розгортається переваж-
но  на  текстовому рівні  [13:  48].  Подібну думку 
висловлює У.Еко,  який,  пропонуючи  аналізувати 
простір  та  час  у  художньому  тексті  в  єдності, 
вбачає  можливість  набуття  часом  якості 
просторовості  й  простором  − часових  характер-
ристик  [14:  166].  У  такому  аспекті  можливе 
подання  просторової  теорії  Г.Гійома,  в  якій 
відображені  тенденції,  притаманні  сучасним 
французьким  лінгвофілософським  дослідженням. 
Шляхом  виділення  психосистематики,  психоме-
ханіки і  психосеміології  [15: 68-72] уможливлена 
реалізація системних відношень мовних елементів, 
що аргументує такий висновок: часовий рух, що не 
має  власного  графічного  вираження,  може  бути 
поданим  виключно  в  просторових  термінах: 
“Найпростіше зображення часового руху у вигляді 
стрілки вже має просторовий характер” [16: 30]. 

Розглянуті  концепції мають багато спільного: 
якщо  хронотоп  М.М.Бахтіна,  в  цілому,  співвід-
несений із будь-якою концепцією текстового про-
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стору, то семіосфера Ю.М.Лотмана не може бути 
остаточно зведена до текстового  простору як  до 
суми точок зору,  за Б.О.Успенським, хоча й має 
спільне  з  міфопоетичним  простором  В.М.Топо-
рова. В принципі, текстовий простір визначається в 

усіх  концепціях  як  сукупність  ознак  змістової 
плану  і  пов’язаний  з  візуальним  та  чуттєвим 
сприйняттям. Таким чином, всі концепції подають 
текстовий простір як  семантичний простір  (див. 
рис. 2):

Рис. 2. Структура семантичного простору художнього тексту

Інакше кажучи,  проблема простору й часу в 
семантиці  можливих  світів  корелюється  залежно 
від  того,  що  мають  на  увазі  під  можливими 
світами:  час  сам  по  собі  чи  той  же  час,  але  з 
урахуванням  його  перебування  у  відведених 
межах, а саме відповідно до часового простору. В 
останньому випадку йдеться про розгляд не часу, а 
часів,  різноманітність  яких  визначена  категорією 
світів.  Ці  світи  відрізняються  особливою  кон-
фігурацією, так званою просторово-часовою траєк-
торією [1: 28], відповідно до якої характеризовані 
події та персонажі. Зумовленість можливих світів 
композиційними  та  сюжетними  особливостями 
художнього твору визначає розгортання текстових 
концептів  відповідно  до  загальних  тенденцій 
художньої текстопобудови. Розгортання текстових 
концептів  у  семантичному  просторі  художнього 
твору  залежить  від  специфіки  цього  простору, 
оскільки  “сама  вже  ідея  руху  виявляється 
єднальною для значень часу і простору” [17: 332]. З 
цієї  точки  зору  залучення  лексики  різних 
концептуальних  рівнів  окреслює  межі  того 

семантичного  простору,  в  якому  й  проходить 
розгортання текстових концептів (див. фрази 1-7):

1. Mac Cormack grimpait au premier étage. [...]  
gueulait Dillon (Queneau, OnETBF, 10). 

2.  [...]  le  personnel  féminin  activait  le  train,  
galopant vers les issues (ibid., 11).

3.  [...]  les  hauts  fonctionnaires  [...]  dégrin  -  
golèrent les escaliers (ibid., 13).

4. [...] il la boucla presto (ibid., 14).
5.  [...]  il  avait  invité  [...]  les  autres  fonction-

naires à déguerpir de leurs bourlingues (ibid., 15).
6.  − Mais,  hurla Mac Cormack (il hurlait pour  

sortir  du  sommeil  qui  lui  grimpait  de  toute  part) 
(ibid., 96).

7.  Quelques  secondes  plus  tard,  truffés de 
plomb, ils étaient morts (ibid., 221).

На  семантичному  рівні  виділені  дієслова 
характеризуються наявністю напряму та просто-
рового заповнювання, що визначає їхнє буття у 
семантичному  просторі,  тобто  втілення 
акціонального коду (див. табл. 1):

Табл. 1 
Розподіл дієслів за показником “просторовості”

дієслова напряму дієслова заповненого простору
grimper gueuler
galoper hurler

dégringoler boucler
déguerpir truffer

Особливістю  семантики  дієслів  напряму у 
контекстуальному плані є той факт, що за умови 
імплікації вихідного пункту напряму (grimper au 
premier étage ⇒ du rez-de-chaussée, galoper vers les 
issues ⇒ du fond des pièces,  dégringoler les esca-
liers ⇒ du haut de l’immeuble тощо) його кінцева 
мета не позначена:
grimper (фраза 1) – те, що Мак Кормак  ви-

дирався на другий поверх, означає 
переживання ним труднощів під час 
підйому,  однак не зумовлює легку 
перемогу в бою ⇒ кінцева мета НЕ 
реалізована  

galoper (фраза 2) – жіночий персонал пош-
ти,  захопленої  бунтівниками,   що 
галопує до виходу, створює вражен-
ня безформного стада, що від жаху 
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втікає світ за очі ⇒ кінцева мета НЕ 
реалізована

dégringole
r

(фраза 3) – функціонально близьке 
до  galoper – службовці,  що пусти-
лися  навскаки  і  буквально  стрім-
голов  котяться по сходах,  розбі-
гаючись  у  різних  напрямках  ⇒ 
кінцева мета НЕ реалізована

déguerpir (фраза 5) – близьке до dégringoler – 
рекомендація бунтівників службов-
цям  якомога  скоріше  забратися 
куди-небудь   перетворює  останніх 
на  наляканий  натовп,  що  в  паніці 
залишає  свої  контори  ⇒ кінцева 
мета НЕ реалізована 

Очевидно,  що  без  зазначення  кінцевого 
пункту руху не може реалізуватися сам концепт 
НАПРЯМ,  оскільки  будь-який  напрям  обмеже-
ний  певним  простором  (direction n.f.  –  “дія 
прямування  до  визначеного  пункту” [18:  323]). 
Контекстуально і,  далі  – концептуально,  необу-
мовленими  в  межах  окресленості  простору 
стають дієслова заповненого простору:
gueuler
hurler

(фрази 1, 6) – факт крику, що нагадує 
волання,  не  зумовлений  необхідністю 
вголос заявити про перемогу над воро-
гом, а самим лише бажанням перекри-
чати інших, щоб не заснути від втоми: 
КРИК  ≠ ПЕРЕМОГА.  Отже,  простір 
ПЕРЕМОГИ  є  НЕ  заповненим  своєю 
сутністю  (⇒ ПСЕВДОПРОСТІР ⇒ 
ПОРОЖНІСТЬ)

boucler (фраза 4) – контекстуально “boucler la 
gueule”  (заткнути  пельку)  –  спроба 
захопленого  бунтівниками  службовця 
заявити  про  свої  права  й  політичні 
переконання  стає  вкрай  невдалою:  в 
нього всаджують кулю і в такий спосіб 
“затикають  пельку”.  Службовець,  що 
замовкнув  назавжди,  НЕ  може 
заповнювати простір: ані фізичний, ані 
політичний (⇒ ПСЕВДОПРОСТІР  ⇒ 
ПОРОЖНІСТЬ)

truffer (фраза  7)  –  близьке  до  boucler – 
начинені свинцем жертви бунтівників є 
мертвими.  Отже,  простір,  що  був 
раніше  зайнятий  ними,  вже  НЕ  є 
фізичним,  сутнісним  (⇒ ПСЕВДО-
ПРОСТІР ⇒ ПОРОЖНІСТЬ) 

Дієслова  напряму  й  заповненого  простору 
розглядаються  як  концептуально  незумовлені, 
оскільки  позбавлені  своєї  сутності.  На  метаме-
тасеміотичному рівні простір, що мав бути ними 
окресленим,  стає  ПСЕВДОПРОСТОРОМ,  зведе-
ним у ПОРОЖНІСТЬ. 

Розгортання текстових концептів у семантич-
ному  просторі  художнього  тексту  зумовлене 

перебуванням  світів  оповідача  та  персонажів  у 
постійній  динаміці,  насамперед,  з  причини 
інтенціональності  цих  світів.  По-друге,  між 
світами  оповідача  та  персонажів  міститься  ще 
безліч інших світів, починаючи зі світу кожного 
окремого персонажа і  завершуючи так званими 
композиційно-тематичними світами художнього 
твору,  що  також  значною  мірою  впливає  на 
формування персонажних світів. Світ оповідача, 
втілений у безпосередньому задумі, виявляється 
далеко  не  повним  з  урахуванням  можливості 
варіативності цього світу в самому творі. 

У  просторово-часовій  моделі  художнього 
тексту  поряд  з  експліцитним  світом  оповідача 
існує множинність імпліцитних світів персонажів, 
у  зв’язку  з  чим  на  семантичному  рівні  світ 
оповідача може бути представленим зовсім іншою 
інформацією. Очевидно, те ж саме відбувається і з 
персонажними світами, які, у свою чергу, корего-
вані цілим комплексом взаємовідношень.

Авторський і персонажний світи визначаються 
внутрішньотекстовими  факторами  семантики  ху-
дожнього твору. Водночас у семантиці можливих 
світів  слід  також  виходити  з  урахування 
психологічного і соціокультурного світів учасників 
текстової  комунікації.  Психологічний  світ  як 
оповідача,  так  і  персонажів  художнього  твору, 
відрізняється  певною  двоїстістю:  з  одного  боку, 
світ кожного окремого персонажа є його внутріш-
нім психологічним світом, і останній, як незалежна 
особистість,  переслідує  мету  зберегти  цей  світ 
недоторканим, подалі від стороннього погляду.  З 
іншого боку, психологічний світ має бути єдиним 
для  кількох  персонажів;  йдеться  про  так  званий 
зовнішній психологічний світ, мета якого полягає в 
узгодженні ціленастанов оповідача та персонажів. 
Балансування  на  межі  між  численними  світами, 
можливими за одних обставин і неможливими за 
інших,  розгорнутих  у  просторі  й  часі,  визначає 
постійне звернення до двоїстості бачення худож-
нього світу – як реального і одночасно опосередко-
ваного у відчуттях. Саме тому проблема семантич-
ної типології простору й часу в розгортанні тексто-
вих концептів художнього твору набуває загально-
теоретичного значення: “Ми не зрозуміємо спосіб 
функціонування мови, якщо [...] не розберемося у 
логіці  процесів,  шляхом  яких  ми  встановлюємо, 
відповідають чи не відповідають ті або інші нескін-
чені  образи  тому  фрагменту  світу,  якого  вони 
стосуються” [19: 54], що пов’язує її з когнітивними 
засадами семантики можливих світів.
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SUMMARY

The article proposes a comprehensive semantic and cognitive approach to textual concepts in French  
literary  prose  at  semantic,  metasemiotic  and metametasemiotic  levels.  French and Ukrainian  linguists’  
points of view are cited on the problem of correlation between the spatial and temporal models of literary  
texts  throw  the  hierarchy  structure  of  textual  concepts.  Space  and  time  are  presented  as  integrative  
characteristics of a literary text.  

Key  words: textual  concepts,  spatial  and  temporal  models,  semantic,  metasemiotic  and  metame-
tasemiotic levels.
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“ОСКОЛКИ АРХЕТИПОВ” В СОВРЕМЕННЫХ ВЕРСИЯХ 
ЛЕГЕНДАРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Аналізуються теоретичні аспекти функціону-
вання легендарно-міфологічної традиції у світовій 
літературі.  Розглядаються  форми  і  способи 
переосмислення  традиційних  структур‚  інтег-
ральні та диференційні характеристики загально-
відомого сюжетно-образного матеріалу.

Ключові слова: архетип, міф, традиційний образ
В  повести  Г.Э.Носсака  “Завещание  Луция 

Эврина” (1963) есть примечательные рассуждения 
заглавного  персонажа‚  формально  характери-
зующие  некоторые  процессы  эпохи  внедрения 
христианской идеологии в массовое сознание‚ но 
по сути актуальные для любого социокультурного 
периода: “Я имею дело с людьми‚ не связанными с 
какой-либо традицией и потому воспринимающи-
ми всякую традицию как препятствие их продви-
жению в жизни… Разрушение традиций возводит-
ся в заслугу и норму поведения” [4: 594]. Пробле-
мы эти  “древние”  в  том смысле‚  что  дискуссии 
вокруг них и по поводу их содержания возникали в 
разные культурно-исторические эпохи. 

Современные  процессы  придают  этим  дис-
куссиям особенное звучание  и значение‚  потому 
что кризис позитивизма спровоцировал под влия-
нием концепций Р.Вагнера и Ф.Ницше формирова-
ние  в  мировой литературе  поэтики  “неомифоло-
гизма”‚  влияние  которой  на  развитие  культуры 
трудно переоценить. Поэтому исследование теоре-
тических и историко-литературных аспектов функ-
ционирования  традиционного сюжетно-образного 
материала  позволяет  как  бы  “реконструировать” 
сближение  и  “сращение”  национальных  образов 
мира‚ художественно осмысленных в традициона-
лизированных  мировым  духовным  сознанием 
онтологических‚ поведенческих и аксиологических 
моделях индивидуального и коллективного бытия. 
При этом необходимо обращать особое внимание 
на  диалектику  национального  и  всеобщего  в 
литературных  вариантах  традиционных 
структур‚ не допускать механического подчинения 
(растворения)  первого  второму.  Именно 
национальная  специфичность  конкретной  версии 
общеизвестного  материала  глубже  и 
разностороннее  выявляет  его  универсальный 
контекст‚  позволяет  увидеть  в  конкретном 
всеобщее и наоборот [5-7]. 

Для  ХХ  в.‚  особенно  его  последних  деся-
тилетий‚  характерно  качественное  изменение 
расстановки  социальных‚  национальных  и  ре-
лигиозных сил на мировой арене‚ значительное 
расширение  экономических‚  политических  и 

культурных связей между народами‚ странами и 
континентами.  Мир  стал  существенно  иным‚  и 
это  потребовало  осмысления  не  только  совре-
менного  состояния  цивилизации‚  но  и  анализа 
глубинных  истоков  происшедшей  глобальной 
трансформации мирового сообщества. Одним из 
проявлений данных процессов стала активизация 
межлитературных взаимодействий и взаимовлия-
ний‚ которые нуждаются в многоаспектном ис-
следовании с учетом многообразных реалий со-
временности.  Рассмотрение  своеобразия  функ-
ционирования  традиционных  структур  леген-
дарно-мифологического происхождения является 
одной  из  приоритетных  проблем  современного 
сравнительного  литературоведения  [подробнее 
см.: 6‚ 8‚ 10]. 

Функциональная  активность  традиционного 
сюжета (образа‚ мотива) в литературном произве-
дении определяется  и  “осуществляется”  систем-
ной  совокупностью  интегральных признаков, 
важнейшими  из  которых  являются  следующие: 
Широта  интерпретационного  диапазона,  опреде-
ляющаяся многообразными запросами восприни-
мающей  эпохи;   диалектическое  соотношение 
частного  и  общего,  получающее  национально-
историческую и предметно-бытовую разработку в 
литературе;  многообразие  форм  и  способов 
трансформации,  характеризующееся  различными 
структурно-содержательными уровнями рецепции 
элементов  протосюжетов  (сюжетов-образцов, 
сюжетов-посредников,  традиционных  сюжетных 
схем, традиционных сюжетных моделей); спира-
левидность эволюции как результат постоянного 
обновления  формально-содержательных  харак-
теристик  протосюжетов;   потенциальная  много-
значность  семантики  традиционной  структуры, 
обеспечивающая  ее  интенсивное  вхождение  в 
духовный контекст другой культурно-историчес-
кой эпохи; органичное сочетание национального 
и  универсального  аспектов,  наличие  функцио-
нально  значимых  общечеловеческих  доминант 
(архетипов,  мифологем  и  др.);  общеизвестность 
(узнаваемость) фабулы как первичная предпосыл-
ка  идейно-эстетической  активности  традицион-
ного материала в новом литературном варианте; 
онтологическая,  гносеологическая,  моделирую-
щая,  прогностическая,  поведенческая и аксиоло-
гическая функции традиционных структур; нали-
чие многообразных событийных и семантических 
доминант, “регулирующих“ характер трансформа-
ции протосюжетов и обеспечивающих определен-
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ную стабильность их идейно-эстетической рецеп-
ции; относительная самостоятельность этих доми-
нант,  их  способность  редуцироваться  от  прото-
сюжетов; семантическая подвижность логических 
и нравственно-психологических мотивировок, их 
потенциальная  предрасположенность  к  перео-
смыслению; способность традиционных структур 
трансформироваться в  символы,  эмблемы,  поня-
тия; аксиологическая функция подобных образо-
ваний в литературном произведении; многообра-
зие уровней географического функционирования 
(национальный,  зональный,  региональный,  меж-
региональный),  обусловленное  сходством (подо-
бием)  социально-идеологических,  нравственно-
психологических и литературно-эстетических фак-
торов материального и духовного бытия народов; 
многоаспектность процессов сюжетосложения, их 
структурно-содержательная вариантность и др. 

Дифференциальные признаки,  как  правило, 
индивидуальны для каждой традиционной струк-
туры и выявляются при рассмотрении ее различ-
ных  литературных  интерпретаций.  Необходи-
мость  построения  системы  дифференциальных 
признаков  обусловлена  наличием этапов  эволю-
ции традиционного сюжета,  каждый из которых 
требует установления диалектики традиционного 
и индивидуально-авторского в конкретном лите-
ратурном варианте. В процессе осовременивания 
проблематики фольклорно-мифологических стру-
ктур  происходит разрушение  эпический дистан-
ции между протосюжетным хронотопом и содер-
жательными  координатами  эпохи-реципиента. 
Незавершенное  (протяженное)  настоящее  при 
многостороннем  взаимодействии  с  замкнутым, 
ценностно устоявшимся прошлым, “осуществляе-
мым” в новом литературном контексте, образует 
сложную временную модель мира (национальную 
или универсальную),  которая в  подтексте имеет 
вероятностную  направленность в  будущее.  Цен-
ностный  аспект  морально-психологических 
характеристик  используемого  образца 
переносится  с  абсолютного  прошлого  (оно 
материализуется в  хронотопе протосюжета и его 
устоявшихся  содержательных  компонентах)  на 
несовершенное  и  незавершенное  настоящее, 
“высвечивая“ в нем экзистенциальные проблемы 
и  состояния.  Поэтому  традиционные  структуры 
играют роль своеобразного этического “зеркала“, 
отражающего  и  объясняющего  глубинные 
тенденции  эпохи-реципиента  в  их  сложной 
взаимосвязанности и взаимообусловленности.

Для  современной  культуры  характерны 
интенсивные поиски новой духовности‚  которая 
не  разрушает  и  не  отвергает  общекультурные 
традиции‚  а  вычленяет  в  них 
общезначимое‚  насущно  необходимое 
современности. Трансформация “старой” системы 

ценностей  предполагает  аналитическое 
отношение к наследию прошлого‚ его творчески 
осознанное  включение  в  современную 
мировоззренческую  модель  мира.  Мы  живем  в 
эпоху‚  сущность  которой  можно  выразить 
репликой шекспировского персонажа: “Распалась 
связь времен”. Восстановление целостности циви-
лизованного  континуума  предполагает  осмысле-
ние причин духовного кризиса‚ исследование их 
онтологических и аксиологических корней. Про-
цессы  духовного  возрождения  общества  и  его 
освобождения  от  стереотипов  и  догм 
прошлого‚  происходящие  в  настоящее 
время‚  предполагают  возвращение  в  контекст 
повседневной  жизни  тех  идей  и  представлений 
общечеловеческой мысли‚ которые неоднократно 
помогали  цивилизации  осмысливать 
закономерности  своего 
развития‚  ориентироваться  на  драматическом 
пути  многовекового  восхождения  от  духовного 
рабства  к  идеалам  свободного  человека  и 
свободного общества. 

Еще  Н.Бердяев  заметил‚  что  “всякий  гений 
национален‚  а  не  интернационален  и  выражает 
всечеловеческое в национальном” [3: 248]. Обра-
щение  национальной  литературы  к  культурным 
традициям  других  народов  помогает  понять  их 
своеобразие, а следовательно, углубляет и обога-
щает ее духовность. Благодаря этому, националь-
ная  литература  становится  органической  частью 
общечеловеческого  континуума,  она  впитывает 
чужое и одновременно обогащает духовные миры 
других  народов.  Исследование  закономерностей 
функционирования  традиционного  сюжетно-
образного  материала  в  синхронном  плане  не 
означает  “формализации”  отдельных  сторон 
межлитературных взаимосвязей и взаимодействий 
(взаимовлияний)‚  их  классификации  по  узко 
заданным  исследовательской  задачей  критериям. 
Важнее‚  на  мой  взгляд‚  другое:  использование 
национальными  литературами  общекультурных 
образов  (Прометей‚  Христос‚  Иуда‚  Фауст‚  Дон 
Кихот‚ Гамлет и т.п.)  или архетипических тем и 
мотивов 
(бессмертие‚ двойничество‚ робинзонада‚ творец-
робот  и  др.)  позволяет  обнаруживать  и 
рассматривать  контактно-генетические  связи  и 
многообразные  типологические 
схождения‚ возникающие в процессе длительного 
периода  аккумулирования  общекультурного 
опыта‚  который  далеко  не  всегда  очевиден  и 
проявляется исключительно разнообразно. 

В современных литературных версиях тради-
ционных структур разность эмоционально-психо-
логических  и  нравственных  потенциалов  персо-
нажей  часто  создает  исключительно  емкую  и 
драматически напряженную модель колективной 
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и индивидуальной  психодинамики. При этом за 
частными‚  на  первый  взгляд‚  конфликтами  и 
коллизиями‚  как  правило‚  “просматриваются” 
проблемы  универсального  звучания‚  которые 
актуальны  и  этически  значимы  для  общечело-
веческой цивилизации при всей “многоцветности” 
составляющих  ее  народов  и  культур.  Следует 
подчеркнуть‚ что в ХХ в. литературные варианты 
общеизвестного  материала  при  несомненной 
важности  социально-идеологических  и  полити-
ческих  факторов  концентрируют  внимание  пре-
имущественно на философско-этических и нрав-
ственно-психологических  проблемах‚  “абстракт-
ность” которых преодолевается в художественном 
контексте  концентрацией  внимания  на  исследо-
вании  гармонии  и  противоречий  человеческого 
мира. Именно отдельная личность‚ противостоя-
щая  диктату  в  его  многообразных 
формах‚  отстаивающая  свою  внутреннюю 
свободу‚  свое “я”  против  насилия  со  стороны 
“мы” и “они”‚ утверждающая свою самоценность 
и личностность – таков диапазон переосмысления 
традиционного  материала  легендарно-
мифологического  и  литературного 
происхождения. 

В  разные  культурно-исторические  эпохи 
открытость традиционных структур проявляется 
по-разному и во  многом обусловлена  специфи-
ческими запросами воспринимающего духовного 
континуума. Наиболее многопланово и в извест-
ной степени демонстративно она  реализуется  в 
ХХ  в.‚  который  динамичен  и‚  главное‚  прин-
ципиально  драматичен  по  сравнению  с  пред-
шествующими  периодами  в  духовной  истории 
цивилизации.  Возможно‚  что  данное  утвержде-
ние обусловлено отсутствием исторической дис-
танции  между  современным  прогрессом  (ре-
грессом) и попыткой оценить его в глобальном 
плане:  практически каждая эпоха создавала для 
себя  “золотой  век”‚  отнесенный  в  прошлое  и 
подчеркнуто  противопоставляемый  конкретно-
исторической  действительности.  Во  всяком 
случае ни один культурно-исторический период 
не  обращался  так  свободно  с  традиционализи-
рованными  всем  предшествующим  духовным 
развитием культурными образцами‚ не вторгался 
столь  активно  в  их  основополагающие онтоло-
гические  и  характерологические  доминанты. 
Особенно явственно это проявляется в литерату-
ре последних десятилетий‚ однако  постмодерни-
стские трактовки традиционного материала имеют 
настолько  специфически-нигилистический  харак-
тер‚  что  рассматривать  их  в  общекультурном 
контексте можно только с рядом принципиальных 
художественно-эстетических оговорок.

Признание нетождественности психологии и 

нравственных  ориентиров‚  например‚  героя 
античного  этоса  и  современного  человека  низ-
бежно  выдвигает  проблему отличия  нравствен-
но-психологических  потенциалов  протосюжета 
(сюжета-образца) и его литературных вариантов. 
Существенное влияние на эволюционную дина-
мику  этого  процесса  оказывает  разность  мате-
риальных  культур  эпохи‚  создающей  сюжет 
(образ‚ мотив)‚ и эпохи‚ заимствующей и пере-
осмысливающей  его.  Когда  в  литературном 
произведении осуществляется наложение леген-
дарно-мифологической системы ценностных ко-
ординат на реалистически-жизнеподобный план 
повествования‚ то тем самым создается не толь-
ко  предпосылка  для  ценностного  осмысления 
конкретной  действительности  с  точки  зрения 
предшествующего  опыта‚  но  в  эту  действитель-
ность  включается  элемент  идеализации  (“как 
должно быть” – “как не должно быть”‚ “хорошо” – 
“плохо” и т.п.). Таким образом герои произведения 
как бы “снижаются” до уровня канонизированных 
традицией оценок и состояний‚ а в свою очередь 
легендарно-мифологические  персонажи  “возвы-
шаются”  до  современного  уровня 
знаний‚ понимания  закономерностей 
происходящего‚  модернизации  их  этического 
наполнения.

В  процессе  литературной  эволюции 
легендарно-мифологический  материал  проявляет 
себя  как  развивающаяся  традиция‚  преодо-
левающая  временное‚  отжившее  и  активно 
впитывающая  в  себя  продуктивные  элементы 
новой реальности во всей сложности взаимодей-
ствия ее гармонии и противоречий. Рассмотрение 
закономерностей  функционирования  традицион-
ного сюжетно-образного материала в литературе 
ХХ в.  показывает‚  что  легендарно-мифологичес-
кие  структуры  сохраняют  свою  потенциальную 
актуальность  на  протяжении  столетий  и 
постоянно  “извлекаются”  из  общекультурной 
памяти  для  осмысления  как  всеобщего‚  так 
и‚ главное‚ конкретного‚ национально-историчес-
кого.  Обусловлено  это  тем‚  что  многие 
легендарно-мифологические  ситуации 
представляют собой своеобразное проецирование 
определенных  нравственно-психологических 
состояний  и  конфликтов  на  другую  (то  есть 
отличную  от  прежней)  систему  ценностей.  При 
этом  для  обеспечения  узнаваемости  ситуации 
должен  сохраняться  минимальный  комплекс 
обстоятельств‚  стимулирующий  осознанное 
восприятие  событийно-семантических  и 
аксиологических  доминант  традиционного 
материала  в  его  новых  литературных 
трансформациях [5‚ 6‚ 9]. 

Благодаря относительному постоянству доми-
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нантных характеристик структурного оформления 
легендарно-мифологических  ситуаций  (опреде-
ленная  последовательность  событий +  специфи-
ческие отношения героев + ассоциативно-симво-
лический  подтекст‚  объединяющий  события  и 
отношение  персонажей  к  ним  и  создающий 
“энергетические” связи между событиями и пози-
цией  героев  в  них)‚  реципиенту  в  известном 
смысле  “навязывается”  определенная  этическая 
оценка изображаемого (моделируемого)‚ которое 
воспринимается одновременно в универсальном и 
конкретном  социально-историческом  и  нацио-
нально-бытовом  значениях.  В  то  же  время 
традиционный  сюжетно-образный  материал  не 
следует воспринимать как абсолютно неизменную 
и  замкнутую  систему‚  потому  что  диахронное 
рассмотрение  литературной  эволюции  конкрет-
ной структуры  демонстрирует  ее  формально-со-
держательную гибкость‚ которая не только пред-
полагает‚ но и нередко сама провоцирует широ-
кий  интерпретационный  диапазон  событийно-
семантических доминант.

Использование писателями легендарно-мифо-
логических ситуаций позволяет представить “зна-
комые поступки в незнакомой ситуации”‚ исклю-
чительное‚ фантастическое осмыслить в привыч-
ном для конкретно-исторического реципиента ду-
ховном континууме. Именно поэтому в современ-
ных версиях традиционных структур  особое мо-
тивационное  значение  приобретают  те 
аспекты‚  которые  зачастую  мало  интересовали 
авторов  в  период  становления  (создания) 
протосюжетов  (сюжетов-образцов). 
Общеизвестные  легендарно-мифологические 
ситуации  провоцируют  в  новом  литературном 
контексте  определенные  нравственно-
психологические  конфликты‚  которые  созвучны 
духовным  запросам  воспринимающей  эпохи 
[подробнее см.: 7].

Диалектика процесса заимствования и освое-
ния  инонационального  материала  культурой-ре-
ципиентом  зависит  от  ряда  факторов:  гибкости 
эстетического  сознания  воспринимающей  куль-
туры‚ степени отличия заимствуемого материала 
от  нравственно-эстетических комплексов  другой 
духовной среды. Иными словами‚ при восприятии 
инонационального художественного опыта заим-
ствующая  культура  берет  у  другой  культуры 
то‚ чего она не имеет у себя. Однако это “чужое” 
по своим идейно-эстетическим и содержательным 
характеристикам должно быть созвучным нацио-
нальным  традициям  культуры-реципиента‚  в 
противном случае оно нефункционально и быстро 
выводится  из  литературного  контекста. 
Так‚  например‚  расширение  контактов  между 
Европой и странами других регионов привело в 
известном  смысле  к  “европеизации”  духовной 

культуры этих стран и обусловило продуктивное 
восприятие ими европейской классики.  В то же 
время подчеркнутая национальная специфичность 
и  эстетическое  своеобразие  африканских 
мифологических  систем  предопределили 
ограниченность их функционирования не только 
за  пределами  своего  региона‚  но  и  внутри 
национальных  литератур‚  их  постепенное 
функциональное угасание. Вполне очевидно‚ что 
данная  проблема  требует  более  углубленного 
рассмотрения‚  потому что  без  учета  сказанного 
невозможен объективный разговор о механизмах 
восприятия  традиционных  структур  на 
национальном‚ зональном‚ региональном и меж-
региональном уровнях. 

Важной  характеристикой  традиционных  сю-
жетов является их объективная или потенциаль-
ная  предрасположенность  к  комбинаторности  в 
процессе  своего  становления  и  литературного 
функционирования. Иными словами, речь идет о 
явлении  формально-содержательной  “соборно-
сти”,  при котором принципиально отличные,  на 
первый взгляд,  друг  от друга  структуры  демон-
стрируют способность к формально-содержатель-
ному объединению (совмещению) в одном худо-
жественном контексте (Дон Кихот и Дон Жуан, 
Гамлет  и  Дон  Кихот,  “сотрудничество”  Бога  и 
Дьявола и т.п.).

В  процессе  литературного  функционирова-
ния роль классики с точки зрения диахронии и 
синхронии становится многозначной, культурно-
исторические и иные контексты предопределяют 
характер ее сближений и расхождений с эпохой-
реципиентом.  При этом характер переакцентуа-
ции традиционных поведенческих и  аксиологи-
ческих  моделей  определяется  комплексов 
факторов, которые в свою очередь тесно связаны 
с  онтологическими  доминантами  исторически 
подвижного духовного контекста. Функциональ-
но-семантическое истощение какого-либо тради-
ционного  материала  объясняется  “усталостью 
традиции”, которая обусловлена рядом факторов. 

Как  уже  отмечалось,  характер  обращения  к 
традиционным структурам объясняется социаль-
но-идеологическими  и  духовными  факторами, 
определяющими жизнь социума в данную эпоху. 
В  этом  случае  функционально-семантические 
уровни  рецепции материала  во  многих случаях 
демонстрируют ориентацию на господствующий 
эстетический  и  культурологический  фон.  Так, 
вполне очевидно, что классицистические, сенти-
менталистские  и  романтические  интерпретации 
традиционного  сюжетно-образного  материала 
определяются  требованиями  господствующего 
литературного направления, течения, творческо-
го метода. Философско-эстетические и собствен-
но художественные “каноны”,  довольно жестко 
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регулирующие духовный контекст определенной 
культуры,  предопределяют  характер  трансфор-
мации содержательных доминант общеизвестно-
го  материала.  Его  традиционализированные 
функционально-семантические  характеристики 
подвергаются жесткому переосмыслению, разру-
шаются установившиеся стереотипы восприятия, 
вырабатываются функционально перспективные 
направления рецепции национальными культурами.

Опыт  новой  эпохи  предполагает,  а  часто  и 
требует  нового  прочтения  материала,  при  этом 
нужно учитывать и такой фактор,  как “соавтор-
ство” читателя в данном процессе. Общее доми-
нирует над индивидуальным, но не подавляет его, 
не “растворяет” в себе. В таких случаях чрезвы-
чайно важно сохранение целостности исходного 
текста, которая определяет характер его функцио-
нирования  в  пределах  конкретной  культурно-
исторической эпохи. Когда же интерпретационная 
вариантность протосюжета (сюжета-образца) уга-
сает и приводит к возникновению своеобразного 
“инварианта” структуры, требуется ее разрушение 
при  помощи  оригинальных  сюжетных  ходов, 
нравственно-психологических мотивировок и др.

По  мере  увеличения  дистанции  между  вре-
менем создания и эпохой его рецепции конкретное 
произведение из факта национальной литературы 
постепенно  превращается  в  явление  всеобщего 
значения  и  звучания.  При  этом  в  определенной 
мере снижается (“стирается”) первичная актуаль-
ность  проблематики,  одновременно  посредством 
“замещения”  происходит  актуализация  других 
смыслов, которые в исходном образце были едва 
намечены или вообще отсутствовали, но сам текст 
допускал  эстетическую  правомерность  подклю-
чения нового, современного.

Генерализация смысла ситуации‚ осуществля-
емая в одном персонаже и концентрирующая в его 
содержательном  комплексе  какие-то  фундамен-
тальные  онтологические  или  мировоззренческие 
концепции‚ на определенном этапе начинает тре-
бовать его смысловой и бытийственной конкрети-
зации‚ которая приводит к существенному сниже-
нию формального уровня абстрагирования. Кроме 
того, отчетливо прослеживается тенденция психо-
логизации общеизвестных коллизий, осуществляе-
мая  различными  способами.  Сходным  образом 
“осуществляются”  в  новой  культурно-истори-
ческой  действительности  многие  легендарно-
мифологические и литературные персонажи. 

Продуктивность творческого совмещения ка-
нонизированного и актуального для эпохи-реци-
пиента  обусловлена  тем‚  что  “…произведение 
уходит  своими  корнями  в  далекое  прошлое. 
Великие  произведения  литературы  подготов-
ляются веками, в эпоху же их создания снимаются 

только  зрелые  плоды  длительного  и  сложного 
процесса созревания. Пытаясь понять и объяснить 
произведение только из условий его эпохи, только 
из условий ближайшего времени, мы никогда не 
проникнем в его смысловые глубины. Замыкание 
в  эпохе  не  позволяет  понять  и  будущей  жизни 
произведения  в  последующих  веках,  эта  жизнь 
представляется  каким-то  парадоксом.  Произве-
дения разбивают грани своего времени, живут  в 
веках, то есть в  большом времени, притом часто 
(а  великие произведения – всегда)  более интен-
сивной и полной жизнью, чем в своей современ-
ности… Произведение не может жить в будущих 
веках,  если  оно  не  вобрало  в  себя  как-то  и 
прошлых  веков.  Если  бы  оно  родилось  все 
сплошь сегодня (то есть в своей современности), 
не продолжало бы прошлого и не было бы с ним 
существенно связано, оно не могло бы жить и в 
будущем. Все, что принадлежит только к настоя-
щему, умирает вместе с ним” [1: 504]. В данном 
случае,  правда,  следует  учитывать  безусловное 
влияние фактора повторяемости, проявляющегося 
на самых разнообразных уровнях. Именно реалии 
культурно-исторической  действительности  (со-
циально-идеологические,  политические,  духов-
ные)  “реанимируют”  конкретные структуры,  на-
ходящиеся  в  “запасниках”  мировой  культуры. 
Оцениваемое  нами  сегодня  “только  настоящее” 
под  влиянием  складывающихся  тенденций  в 
развитии  цивилизации  может  иметь  множество 
вариантов  в  прогнозируемом  будущем,  давно 
забытое “старое” демонстрирует предрасположен-
ность к содержательной актуализации. Поэтому в 
целом  справедливая  мысль  ученого  требует  в 
каждом  конкретном  случае  осмысления  комп-
лекса формально-содержательных факторов, в со-
вокупности  определяющих  онтологические  и 
аксиологические  доминанты  общественного  и 
индивидуального бытия.

Мировая общекультурная традиция характе-
ризуется сложной системой динамически устой-
чивых взаимодействий и взаимовлияний, опреде-
ляющихся поисками сходного, подобного в ино-
национальных  культурах.  При  этом  абсолютно 
“чужое”  не  может  служить  продуктивной 
основой для осмысления “своего”, ибо оно в силу 
подчеркнутого  идейно-эстетического  и  худо-
жественного  своеобразия,  как  правило,  не 
становится  органической  частью  восприни-
мающего  национального  духовного  контекста. 
Кроме  того,  каждая  национальная  культура, 
обращаясь  к  художественному  материалу 
другого  народа,  ищет  в  нем  не  только  и  не 
столько  частные  совпадения,  параллели  и 
ассоциации, но и, главное, доказательства своей 
“общечеловечности” (Н.Бердяев).
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Отмеченные   выше  процессы  не  являются 
безусловно обязательными для всех традицион-
ных образов.  Некоторые из них уже с момента 
первичного  становления  протообраза  были 
ориентированы  на  формализованное  развитие, 
сущностью  которого  является  ориентация  на 
принцип  циклизации.  Так,  например,  вполне 
очевидно,  что при всех сюжетных поворотах и 
оригинальных  мотивировках  любые  продол-
жения  путешествий  Гулливера,  расследований 
Шерлока Холмса и т.п. по своей содержательной 
сути  являются  одними  из  многих  возможных 
продолжений, которые вполне самостоятельны и 
могут рассматриваться независимо от исходного 
материала.  Объединяющей детерминантой в та-
ких  произведениях  является  персонаж  (точнее, 
его общеизвестная репутация),  который своими 
действиями или знаковым именем способствуют 
образованию в читательском сознании ассоциа-
тивно-символических  или  формальных  связей 
между образцом и его новым (очередным) про-
должением  (дописыванием).  Иными  словами, 
расширение  событийного  плана  не  обязательно 
предполагает усложнение содержательного объе-
ма,  традиционный  образ  такого  типа  может 
существовать  вполне  независимо  от  канони-
ческого образца.

Несколько иначе обстоит дело с такими персо-
нажами,  как  Прометей,  Пенелопа,  Алкмена,  Дон 
Кихот, Дон Жуан, Фауст и т.п., которые, подвер-
гаясь в течении длительного периода формальному 
усложнению  (“умножению“),  постепенно  начи-
нают существенно трансформироваться и перехо-
дят на качественно иной уровень содержательного 
развития. Если, например, все модификации моти-
ва робинзонады (географическая, временная, кос-
мическая,  социально-психологическая,  атомная  и 
др.) сохраняют основополагающий принцип клас-
сического  романа  (та  или  иная  форма  изоляции 
индивидуума или группы людей от цивилизации), 
то указанные выше образы изменяют аксиологи-
ческие доминанты своих традиционных характер-
ристик,  и  каждая  воспринимающая  культурно-
историческая эпоха выдвигает свое истолкование 
их  поведенческого  статуса.  Именно  этим  объяс-
няется семантическая подвижность таких понятий, 
как “гамлетизм“,  “фаустианство“,  “донкихотство“ 
и  т.д.;  в  то  же  время  практически  неизменны 
понятия “прометеизм”‚ “одиссея“, “робинзонада“, 
“эдипов комплекс“, “нарциссизм“ и др. 

Важным  является  и  такое  качество  многих 
традиционных структур,  как их предрасположен-
ность к объективизации индивидуально-субъектив-
ного, установлению родовой связи с реалистичес-
ким универсумом во всех многообразных проявле-
ниях. Для этого, как правило, необходима нацио-
нально-историческая и предметно-бытовая конкре-

тизация универсальных по своим характеристикам 
схем, включение содержательного объема персона-
жей в моделируемый или подразумеваемо реали-
стический  контекст.  Результатом  этого  процесса 
обычно является семантическое усложнение обы-
денного,  повседневного,  включение частной кол-
лизии во всечеловеческий континуум, с одной сто-
роны; реалистическая объективизация общеизвест-
ных или общезначимых качеств и характеристик – 
с другой.

“Миры“  общекультурных  образцов  легендар-
но-мифологического происхождения содержатель-
но характеризуются высоким уровнем семантичес-
кой  концентрации  и  аксиологическим  драматиз-
мом.  Поэтому  любой  функционально  значимый 
элемент новизны провоцирует реципиента на сбли-
жение,  сравнение,  противопоставление  нового 
варианта традиционной структуры с ее исходным 
образцом, что позволяет оценить диалектику тра-
диционного и оригинально-авторского в конкрет-
ной интерпретации на многих формально-содержа-
тельных уровнях  [см.: 6‚ 8]. Сложная событийная 
структурированность  традиционного  сюжетно-
образного материала часто предполагает многова-
риантность  его  функционирования  в  разных 
национальных литературах.  Для данного процесса 
характерно не просто развитие определенных сю-
жетных коллизий‚ но и‚ главное, их нравственно-
психологическая  драматизация,  выдвижение 
оригинальных  мотивировок,  перенос 
традиционных  сюжетных  схем  на  материал 
конкретной  национально-исторической  и 
культурно-психологической  действительностей, 
осовременивание проблематики, а в ряде случаев и 
расщепление  единой  структуры  на 
многовариантные сюжетные ходы и мотивировки. 

По  формально-содержательным  признакам 
традиционные  структуры  являются  относительно 
устойчивыми и одновременно динамичными сис-
темами‚  основные  сюжетно-смысловые  характе-
ристики которых в новых литературных трактов-
ках сохраняют исходную узнаваемость и одновре-
менно  интенсивно  впитывают  в  себя  реалии  и 
проблемы воспринимающего континуума. В этом 
процессе  наблюдается  неустойчивое  равновесие 
между  потенциальными  возможностями  сюжета 
(образа, мотива)‚ авторским замыслом (фантазией, 
своеволием), детерминирующими духовно-идеоло-
гическими  запросами  заимствующей  культурной 
среды,  ограничениями  философско-эстетической 
доктрины господствующего литературного направ-
ления  (творческого  метода),  способностью  чита-
тельской  аудитории  воспринять  принципиально 
новую или “еретическую“ версию и др. 

Полифункциональность  традиционных  сюже-
тов обусловлена тем, что по своей содержательной 
значимости  они  являются  открытыми  художест-
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венными  системами,  которые  не  только  демон-
стрируют  очевидные  связи  с  воспринимающей 
реальностью,  но  и  являются  имманентными 
общественному  бытию  структурами, 
обладающими  комплексом  основных  и 
вспомогательных  функций.  Поэтому 
общекультурная  и  конкретно-историческая 
интерпретации сюжетов часто не совпадают, что 
требует  всестороннего  исследования  процессов 
взаимодействия  “малого  времени“  и  “большого 
времени“ (М.М.Бахтин) в эволюционной спирали 
литературного  “осуществления”  протосюжета 
(протообраза).  При  обращении  к  традиционным 
сюжетам  литература  концентрирует  основное 
внимание  на  художественном  моделировании 
экзистенциальных состояний психологии индиви-
дуума и социума, которые осмысливаются в кон-
тексте общечеловеческого нравственного опыта. 

Мифологическое  восприятие  времени,  харак-
терное  для  большинства  протосюжетов,  претер-
певает существенные изменения в литературе по-
следующих  культурно-исторических  эпох. 
Временной характер этических идеалов отчетливо 
проявляется в диахронии литературного функцио-
нирования  традиционных  сюжетов,  одной  из 
первичных функций  которых  являлась  фиксация 
системы  нравственных  отношений  между 
индивидами,  народами,  поколениями. 
Универсальные  этические  представления, 
художественно  осмысленные  в  традиционных 
структурах, выполняют в литературных вариантах 
“связующую”  функцию,  обнажают 
взаимообусловленность  прошлого,  настоящего  и 
будущего. Именно поэтому нравственно-психоло-
гические  доминанты  традиционных  сюжетов  яв-
ляются своеобразными концентратами ряда куль-
турно-исторических  образов  времени,  которые  в 
новых литературных интерпретациях наполняются 
актуальной проблематикой. 

Художественное осмысление временной сог-
ласованности  (гармоничности)  мира  в  тради-
ционных сюжетах осуществляется в направлении 
гносеологического  восприятия  времени  и  пред-
ставляет  собой  диахронию  культурно-истори-
ческого синтеза различных сторон материального 
и духовного опыта человечества.

Открытость,  своеобразная  “незавершенность“ 
традиционных  структур  определяют  процесс 
постоянного  расширения  и  усложнения  “прост-
ранства” их характеров. Вследствие этого их архе-
типические константы существенно переосмысли-
ваются,  что  приводит  к  разрушению  дистанции 
между сюжетно-личностным временем традицион-
ного материала и предметно-бытовой реальностью 
его нового варианта. Временность персонажа или 
традиционализированная привязанность хронотопа 

сюжетной схемы преодолевается либо введением 
новых темпоральных характеристик событийного 
плана, противоречащих общеизвестным, либо со-
зданием экстремальных духовных состояний пер-
сонажа,  которые  разрушают  сложившиеся 
стереотипы его интерпретации.

В  литературе  ХХ  века  общеизвестные 
структуры  часто  играют  роль  своеобразных 
нравственно-психологических  моделей,  имеющих 
отчетливо выраженные гносеологическую, прогно-
стическую,  поведенческую  и  аксиологическую 
функции. Активность мифологических и легендар-
ных  сюжетов  обусловлена,  с  одной  стороны, 
общеизвестностью  используемых  культурных 
образцов  и  многозначностью  их  структурно-
содержательных характеристик; с другой — под-
черкнутой  актуализацией  вневременных 
координат  традиционных  сюжетов,  переносом 
художественного  внимания  с  разработки 
событийного плана на всесторонние исследование 
мировоззренческих  и  нравственных  мотивировок 
канонических  ситуаций.  Благодаря  этому,  в 
произведении  образуется  многослойный 
ассоциативно-символический  подтекст, 
устанавливающий  содержательные  связи  и 
переклички  конкретно-исторического, 
национального  с  универсальным,  всевременным. 
Иными словами,  мифологические  и  легендарные 
структуры являются своеобразным идейно-эстети-
ческим катализатором и концентратом общечело-
веческой памяти, позволяющим через сопряжение 
многих  содержательных  разновременных  рядов 
включать конкретные процессы в контекст миро-
вых  духовных  исканий  и  традиций,  исследовать 
аксиологические  детерминанты  создаваемых 
художественных моделей.

Важной тенденцией функционирования обще-
известных  персонажей  является  часто  деклари-
руемая  авторами  гуманизация  их  традиционной 
семантики, которая осуществляется под влиянием 
реальных процессов эпохи обращения писателей 
к ним. Конечно, далеко не все здесь однозначно, 
многие трактовки “не вписываются“ в отмеченное 
выше.  Тем  не  менее,  наиболее  значительные 
интерпретации  легендарно-мифологического  ма-
териала  отчетливо  демонстрируют  активизацию 
этого процесса, подчеркивают глубину его акси-
ологической  детерминации  и  логико-психологи-
ческой мотивированности.  При этом социально-
идеологический  контекст  заимствующей  эпохи 
как бы провоцирует потенциально содержащиеся 
в  традиционном  материале  содержательные  ха-
рактеристики, включая их тем самым в духовное 
сознание времени.

Гуманистический  подтекст  общеизвестных 
структур постепенно кристаллизуется и явственно 
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проявляется  при  осмыслении  их  литературной 
эволюции  с  точки  зрения  функциональной 
диахронии.  В  “Новом  прологе  к  “Антигоне“ 
Б.Брехт призвал “сходные вспомнить поступки в 
недавнем прошлом. Или же, наоборот, отсутствие 
сходных поступков“ [2:  167].  Фактор  повторяе-
мости  наиболее  отчетливо  прослеживается  при 
рассмотрении  закономерностей  функционирова-
ния традиционных структур “по восходящей“, то 
есть от отдельной интерпретации до определенно-
го множества произведений, использующих один 
и тот же сюжет. Только в этом случае обнаружи-
ваются устойчивые характеристики, которые при-
сущи данному традиционному материалу и обла-
дают относительной устойчивостью, несмотря на 
активное  воздействие  различных  факторов, 
актуальных  для  воспринимающей  культуры. 
Поэтому  исследование  закономерностей  эволю-
ции  конкретной  традиционной  структуры  в 
литературе ХХ в. должно учитывать тенденции ее 
функционирования  в  предшествующие  культур-
но-исторические эпохи.

Значительное  количество  обращений к  тому 
или  иному  сюжету  позволяет  говорить  об 
установлении традиции по отношению к данному 
материалу.  При рассмотрении конкретного исто-
рико-литературного  материала  необходимо  учи-
тывать  различные  аспекты  и  этапы  сюжето-
сложения,  разработки  событийного  плана  и  его 
проблемно-тематических уровней [см.: 5‚ 6‚ 9].

Функционирование  подобных  структур  в 
литературе  характеризуется  содержательной 
активностью  “памяти“  протосюжета  (сюжета-
образца),  полностью или в  форме  системы эле-
ментов входящего в состав традиционной сюжет-
ной  схемы,  специфика  трансформации  которой 
“регулируется”  содержащимися  в  ней  мотиви-
ровками и характеристиками. Поэтому, например, 
в  контексте  художественного  произведения 
“память“ мифа, легенды и т.п., универсальная по 
своей  сути,  сознательно  противопоставляется 
писателем эрозии конкретно-исторической памя-
ти  цивилизации,  благодаря  чему  последняя 
освобождается от обыденной приземленности и в 
ней  начинают  доминировать  общезначимые 
аксиологические характеристики.

В протосюжетах часто осуществляется “идеа-
лизация“ нравственно-психологических качеств и 
поведенческих характеристик персонажей, поэто-
му их доминантные черты становятся для литера-
туры  своеобразными  матрицами  характеров, 
которым присущ высокий уровень концентрации 
универсального, типического, общезначимого. На 
первый план в них выдвигаются такие общечело-
веческие  качества  и  состояния,  как,  например, 
возвышенное и героическое начала в личности и 
ее  способность  жертвовать  собой  ради  других 

(Прометей,  Юдифь,  Антигона,  Электра),  беско-
нечное стремление познавать (Фауст)  и наслаж-
даться (Дон Жуан)  и т.п.  Иногда традиционные 
сюжеты исследуют  какие-то глобальные челове-
ческие пороки или проступки, осуждаемые народ-
ной этикой и общекультурной традицией: преда-
тельство (Иуда), чрезмерную гордыню (Агасфер, 
Демон и многочисленные варианты бессмертия).

В  подобных  сравнениях  (отождествлениях) 
индивидуально-особенные  черты  моделируемых 
человеческих характеров отходят на второй план, 
а  отвлечение  от  частных  подробностей  жизни 
героев  позволяет  авторам  сосредоточить  внима-
ние на их доминирующих качествах, выделить в 
них  общезначимое.  Следует  подчеркнуть,  что  в 
литературных  интерпретациях  легендарно-мифо-
логических структур их доминантные характери-
стики могут  претерпевать  качественные измене-
ния, которые осуществляются авторами по прин-
ципу противопоставления общеизвестного смыс-
ла его литературному варианту.

По своим идейно-эстетическим характеристи-
кам новый вариант традиционной структуры дол-
жен соответствовать логике эволюции персонажей 
в иной культурно-исторической действительности, 
не  допускается  и  полное  разрушение  основных 
содержательных  характеристик  общеизвестного 
материала  (исключением  являются,  пожалуй, 
только пародии и апокрифы).  В таких вариантах 
традиционного  сюжетно-образного  материала  в 
трансформированном  виде  сохраняются,  как 
правило,  какие-то  существенные  черты  обще-
известных ситуаций и мотивировок, обеспечиваю-
щие  их  узнаваемость для  читателей,  которая 
является  исходной  предпосылкой  для  установ-
ления  характера  переосмысления  традиционного 
материала.  Поэтому  восприятие  проблематики 
современных  обработок  традиционных  структур 
предполагает определенный уровень художествен-
но-эстетической  подготовки  реципиента,  знание 
используемого автором фольклорно-мифологичес-
кого и литературного материала. Иными словами, 
такие произведения как бы требуют “преодоления 
материала“  (выражение  М.М.Бахтина),  ибо  их 
сюжетно-композиционное и проблемно-тематичес-
кое построение основано, как правило, на сложном 
ассоциативно-символическом сближении и синтезе 
многих активно взаимодействующих между собой 
литературных традиций и смысловых доминант. В 
противном  случае  происходит  формализация 
идейно-эстетических  и  стилистических  характе-
ристик образца, ведущая к субъективности толко-
вания или интерпретационной подражательности.

Аккумулируя  в  различных  аспектах  много-
вековой опыт человечества, традиционные сюжеты 
в  новой  социально-исторической  и  культурной 
действительности  сначала  как  бы  приспосабли-
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ваются к требованиям инонациональной среды, а 
затем  совершают переход  на  более  высокий,  по 
сравнению с предшествующими версиями, идейно-
тематический уровень восприятия, моделирования 
и познания действительности. Благодаря высокой 
степени  концентрации  социально-этических  уни-
версалий в традиционных структурах, они способ-
ствуют  образованию  в  контексте  литературного 
произведения своеобразной “программы“ возмож-
ных действий индивидуума в той или иной экзи-
стенциальной ситуации. При этом особенно важ-
ную роль играет принципиальная многофункцио-
нальность  традиционного  материала,  которая 
наиболее отчетливо проявляется при воздействии 
на  него  коллизий и  проблем нового  времени.  С 
одной стороны,  традиционные сюжеты являются 
своеобразной  художественной  формой  универ-
сальной памяти, сохраняющей и осмысливающей 
общечеловеческий  опыт  (огромное  количество 
жизненных ситуаций  когда-то,  пусть  и  в  других 
условиях и формах, уже возникало перед челове-
чеством, которое было вынуждено выработать свое 
отношение к ним); с другой  – этическая импера-
тивность  большинства  легендарно-мифологичес-
ких структур при наложении ее на реалистически-
жизнеподобный план литературного произведения 
формирует  особую  систему  аксиологических 
ориентиров.

Определяющую  роль  в  формировании  и 
возникновении национальных запросов у той или 
иной  национальной  культуры  играет  сходство 
социально-исторических,  идеологических  и 
нравственно-психологических факторов, которые 
побуждают  культурное  сознание  одного  народа 
обращаться в поисках средств и форм адекватного 
отражения и осмысления своей действительности 
к сюжетам, образам и мотивам другого. Это могут 
быть  географически  близко  расположенные 
народы одной зоны или региона, или значительно 
удаленные  друг  от  друга.  В  последнем  случае 
развиваются  межрегиональные  контакты,  харак-
тер  которых  определяется  уровнем  политико-
экономических  и  культурных  связей,  а  также 
личными литературными симпатиями писателей. 
Межрегиональный  характер  функционирования 
традиционного сюжетно-образного материала мо-
жет  объясняться,  в  одних  случаях,  высоким 
идейно-эстетическим уровнем  сюжетов-образцов 
и универсальностью их проблематики (например, 
древнегреческая  мифология  в  интерпретациях 
античных  авторов),  в  других  – активно дейст-
вующими  на  культурное  сознание  идеологи-
ческими факторами: с распространением христи-
анства  евангельские сказания  начинают активно 
использоваться литературами Северной и Южной 
Америк, некоторыми африканскими культурами.

Эффект узнавания и соотнесения двух культу-
рологических  социумов  в  произведении  чаще 
всего ориентирован на эстетически “сниженное” 
восприятие изображаемого.  “Мелочные” страсти 
“заурядных”  людей  при  всей  формальной 
похожести  переживаемых  конфликтов  не  могут 
“дорасти“  до  их  общечеловеческого  звучания; 
одновременно  происходит  и  своеобразное  под-
ключение происходящего к возвышенному смы-
слу  семантики  используемых  традиционных 
структур.  Наконец,  подобное  декларирование, 
вынесенное  в  заглавие,  часто  является  и 
одновременным  противопоставлением,  так  как 
изменение знакомого читателю хронотопа тради-
ционного  образца  изначально  направлено  на 
отрицание одномерности и всеобщности расска-
зываемого в произведении. Изменение масштаба 
традиционной  ситуации,  усложняемое  иным 
мировидением эпохи-реципиента,  создает напря-
женные  содержательные  отношения  между 
текстом  и  воспринимающим.  Смысловая  и  цен-
ностная настроенность читателя по отношению к 
тексту,  обусловленная  содержательной  “энер-
гией“  заглавия,  образует  своеобразный контекст 
ожидания  заявленного  автором  уровня  развития 
событий, их знакомой логики развития.

В  литературных  судьбах  многих традицион-
ных персонажей в концентрированном виде отра-
зились  материальная  и  духовная  жизнь  челове-
чества  в  ее  наиболее  значимых  проявлениях, 
сложные  и  порой  трагические  поиски  истины, 
противоречивость и многозначность окружающе-
го мира. Именно поэтому традиционные сюжеты, 
содержащие в себе комплексы общечеловеческих 
идей и представлений, всегда актуальны и пред-
расположены к осовремениванию. Для некоторых 
традиционных  структур  характерна  бинарная 
семантическая оппозиция, реализуемая в дихото-
мических  персонажах:  Дедал  и  Икар,  Фауст  и 
Мефистофель,  Дон  Кихот  и  Санчо  Панса,  Дон 
Жуан и его слуга и др. Подобные сюжеты можно 
назвать “симметричными”, так как парные пер-
сонажи, определяющие характер их литературно-
го функционирования,  выражают два миропони-
мания, наличие разных типов восприятия дейст-
вительности.

В  содержательной  структуре  традиционного 
сюжета всегда есть социально-идеологическая или 
нравственно-психологическая  доминанта,  которая 
не только определяет характер его традиционали-
зации  в  литературе,  но  и  является  исходным 
моментом  принципиального  переосмысления 
образца в последующие эпохи. Следует учитывать, 
что в современных вариантах традиционных сю-
жетов часто осуществляется соединение, наложе-
ние и ассоциативно-символическое сближение не-
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скольких  семантических  полей,  каждое  из  кото-
рых, взятое в отдельности, значимо само по себе. В 
целостном  же  литературном  контексте  в 
результате  такого  содержательного 
взаимодействия  происходит  идейно-эстетическое 
обновление  общеизвестных  констант,  возникает 
дополнительное  смысловое  напряжение.  После 
определенного периода функционирования сюжет 
приобретает  стабильные  формально-
содержательные  характеристики,  которые 
определяют  специфику  его  читательского 
восприятия  и  намечают  границы  возможной 
интерпретации в данный культурно-исторический 
период.  В  это  время  происходит  своеобразная 
“канонизация“  событийных  и  семантических 
доминант,  складываются  стереотипы восприятия. 
При  этом  содержательный  объем  традиционных 
сюжетов  ориентирован  на  их  изначальные 
доминанты,  и  они  используются  культурой  в 
качестве своеобразных художественных эмблем и 
символов.

Общеизвестная  структура  в  определенном 
смысле  утрачивает  способность  к  дальнейшему 
событийному и проблемно-тематическому разви-
тию  и  становится  литературным  штампом 
(например,  эволюция  мифа  об  Амфитрионе  в 
европейских литературах до комедии Мольера). 
Однако  в  какой-то  момент  функционирования 
традиционного сюжета появляется оригинальная 
интерпретация,  которая  делает  невозможным 
использование  ставших  банальными  сюжетных 
коллизий и мотивировок (эпигонские переделки 
и  обработки  мы  не  учитываем),  как  бы 
“опрокидывает”  устоявшиеся  представления  о 
данном  материале  (таков,  например,  образ 
Воланда  в  “Мастере  и  Маргарите”,  принци-
пиально  отрицающий  сложившиеся  в  мировой 
литературе традиции изображения дьявола; под-
робнее  смотри:  5).  Качественное  переосмыс-
ление  устоявшихся  логико-психологических 
мотивировок приводит к тому,  что общеизвест-
ное и привычное воспринимается как неожидан-
ное и оригинальное. Многочисленные литератур-
ные варианты традиционного сюжетно-образно-
го материала убедительно подтверждают содер-
жательную эффективность использования духов-
ного наследия прошлого для отражения актуаль-
ных проблем современности, демонстрируют не-
исчерпаемые  идейно-семантические  возможно-
сти  возникших  в  глубине  веков  сюжетов  и 
образов.

Множественность  смыслов  традиционных 
сюжетов в сочетании с относительной стабиль-
ностью  ведущих  событийных  и  семантических 
доминант объясняет их способность вступать  в 
процессе  литературного  функционирования  в 
сложные  структурно-содержательные  отноше-
ния,  переплетаться,  взаимопроникать  и  допол-
нять друг друга. Демонстрируя преемственность 
с  классическими образцами,  новые интерпрета-
ции  не  только  обогащают  их,  но  и,  главное, 
сохраняют  активную  направленность  на  позна-
ние  человека,  его  социального  и  личностного 
бытия  и  окружающего  материального  мира. 
Поэтому можно утверждать, что истинное содер-
жательное  наполнение  традиционных  сюжетов 
осознается  и  познается,  как  правило,  за  преде-
лами  эпохи-создателя  и  во  многом  зависит  от 
онтологических  и  аксиологических  принципов 
воспринимающего континуума. 
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SUMMARY

Theoretical aspects of the mythological and legendary tradition functioning in the world literature are  
analysed.  The  forms  and  manners  modernisation  of  traditional  structures,  integral  and  differential  
characteristics of the image, and motive material are taken into consideration.   

Key words: archetype, myth, traditional character

63



Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 425. Романо-слов’янський дискурс  64



УДК 811’42                                                                       © 2008 Смущинська І.В. 
(Київ)

LES FONDEMENTS SÉMANTIQUES DE LA DICHOTOMIE SENS PROPRE / SENS FIGURÉ

Аналізуються  семантичні  основи  тропеїч-
ного  переносу  значення,  а  також  основні  
підходи до їх інтерпретації.

Ключові  слова:  стилістична  фігура,  троп,  
метафоричне значення, поетична функція.

Le nombre des idées qu’un homme peut exprimer 
dépasse infiniment le nombre des mots dont la langue 
dispose. Tout de même, si chaque nouvelle idée qui 
naît dans l’esprit et si chaque nouvel objet inventé par 
l’homme  devait  nécessiter  la  création d’un  nouveau 
vocable, on serait  contraint de créer continuellement 
des néologismes et on serait submergé sous la masse 
du vocabulaire. L’enrichissement naturel du langage se 
produit selon des procédés plus commodes: au lieu de 
se développer en étendue, le vocabulaire se développe 
de préférence en profondeur, au lieu de multiplier à 
l’infini les termes, l’usage a préféré multiplier les sens 
de chacun de ces termes. Beaucoup de mots français 
ont revêtu les acceptions les plus diverses, souvent très 
éloignées  les  unes  des  autres,  grâce  aux  procédés  
tropicaux, métaphoriques. Le mot "style" lui-même le 
montre: venant du latin "stilus" (instrument pour écrire, 
baguette  dont  un  bout  était  pointu  (pour  écrire)  et 
l’autre  plat  (pour  effacer,  au  besoin)),  il  acquiert 
d’autres  acceptions:  "action  d’écrire",  "exercice  par 
écrit", "manière d’écrire", "art d’écrire", etc. 

Le   mot  "trope"  (lat.  tropus,  gr.  tropos  "tour,  
manière, direction") signifie "détour", "conversion", 
"ce qui tourne", "ce qui change de sens" et provient 
du  verbe  grec  trepein  ("tourner").  On  définit  
classiquement  les  tropes  comme détournements  de 
sens, comme transfert du sens propre au sens figuré,  
comme  écarts  sémantiques.  Pourtant,  leur  analyse 
montre que le problème du trope, de son interprétation, 
de  ses  caractéristiques  reste  encore  non  résolu. 
Analysons-le.

1). D’abord, il faut dire que les tropes sont des 
procédés  de  substitution ou  plus  exactement  de 
transfert sémantique entre un terme ou un ensemble 
de termes et un autre. P. ex.: "le feu de tes yeux", "le  
soleil m’a souri", "l’éclat des couleurs", "la fleur de 
l’innocence",  etc.  P.  ex.,  Max Black  [2:  158-159] 
soutient  "a  substitution  view  of  metaphor" (la  
conception  substitutionnelle  de  la  métaphore).  Il 
propose l’approche suivant laquelle n’importe quelle 
proposition  comprenant  une  métaphore  est 
considérée comme celle qui substitue à une certaine 
composition de propositions au sens direct.

2). Mais comme c’est bien  le sens des mots qui  
change dans la mise en œuvre des figures, les auteurs 
comme César Dumarsais,  Pierre Fontanier  les appe-

llent  figures de signification. P. ex., pour Dumarsais 
[8: 69], "les tropes sont des figures par lesquelles on  
fait prendre à un mot une signification qui n’est pas  
précisément la signification propre de ce mot".

De là découle que la métaphore appartient à la  
classe  des  tropes,  des  figures  qui  semblent  faire 
changer  le  sens  des  mots.  Mais  la  comparaison,  
d’évidence, ne fait pas partie de cette classe: elle se 
contente seulement  de  rapprocher l’une de l’autre 
deux  réalités  distinctes  mais  présentant  une 
ressemblance.  La métaphore,  même  si  elle  semble 
s’appuyer elle aussi sur un tel rapprochement entre 
un  comparé  et  un  comparant  se  trouvant  dans  un 
rapport  de  similitude,  consiste  en  fait  dans  le 
remplacement de l’un par l’autre.  Ainsi,  dans son 
fondement,  la  métaphore  est  une  figure  
radicalement différente de la comparaison [7: 47]. 
Donc,  telles  notions  comme  "figures  de  sens" et 
"tropes" sont proches, mais ne représentent pas du 
tout le même phénomène linguistique.

3). D’autre part, pour comprendre ce sens actuel, 
il  faut savoir le  contexte donné.  Donc,  les tropes  
sont des figures:

- dépendant du contexte,
- qui reposent sur un procédé formel extrême-

ment précis.
4). Actuellement on peut dire qu’il existe  deux 

théories  antagonistes  du sens figuré –  la  théorie  
tropologique et la théorie relationnelle.

La  conception  tropologique. Les  rhéteurs  de 
l’époque classique (Dumarsais, Fontanier) considèrent  
le sens comme une propriété intrinsèque du mot et en 
étudient les variations historiques: le passage d’un sens 
premier  étymologique  ou  sens  propre  à  des  sens 
seconds,  dérivés  ou  sens  figurés.  Cette  diachronie 
accentue  l’autonomie  sémantique  des  vocables. 
Puisqu’une phrase se compose de mots dotés chacun 
d’un sens, il suffira, pour obtenir la signification de la 
phrase, de la décomposer en ses éléments sémantiques 
et de faire la somme de ceux-ci. Donc, on trouve dans 
les mots le contenu sémantique de la phrase. C’est 
clair  que  la  composante  syntaxique  des  figures  est  
négligée par cette conception qu’on peut nommer  la  
théorie des tropes en un seul mot.

En général, on peut ramener la théorie des tropes  
à quatre caractéristiques fondamentales [15: 21-22]: 

-  c’est  une  analyse  sémantique  centrée  sur  
l’unité de sens qu’est le mot,

-  on  reconnaît  aux  tropes  le  pouvoir  de  faire 
changer un mot de sens et de lui conférer ainsi un sens  
"second", dit figuré, tropologique ou métaphorique,
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- ce sens figuré est de "pur emprunt", car il repose 
sur une substitution de mot,

- cette substitution est fondée sur certaines relations 
logiques unissant le sens propre au sens emprunté.

5).  C’est en raison de l’importance accordée à  
la  syntaxe que  la  conception  relationnelle  situe 
également  le sens  figuré  dans le  mot.  Récusant  le 
principe  du  changement  de  sens  d’un  mot,  cette 
théorie explique le sens figuré comme un sens créé 
par l’union syntaxique de deux mots: l’un de sens 
propre, l’autre de sens figuré. Ce dernier sens, privé 
d’autonomie,  dérive  des  relations  sémantiques  que 
chaque  construction  syntaxique  instaure  entre  des 
variables  lexicales  [15:  139].  Même  Dumarsais 
écrivait que "ce n’est que par une nouvelle union des 
termes,  que  les  mots  se  donnent  le  sens 
métaphorique"  [8:  161].  Quand,  p.  ex.,  Albert 
Camus  écrit:  "Les  vagues  jappent",  il  confère  à 
japper une signification figurée issue d’une relation 
d’agent à procès posée entre vagues et japper. 

Donc, on en vient à reconnaître au discours "un 
mode  spécifique  de  signifiance"  que  E.Benveniste 
dans ses  "Problèmes  de linguistique générale"  [1] 
appelle sémantique pour la différencier de celui qui 
est  propre à la  langue  qu’il  qualifie de  sémiotique 
(donc,  le sens sémiotique  s’identifie aux définitions 
lexicales d’un terme). Et à partir de là, la dichotomie 
sens propre/sens figuré de la théorie tropologique est 
convertie en une  dichotomie sens sémiotique/sens 
sémantique.  Lorsqu’un mot évoque dans un emploi 
de  discours  le  sens  qu’il  a  en  langue  en  tant  que 
signe lexical, on lui attribue un sens propre. En cas 
de divergence, sa signification sera dite figurée. 

6).  Donc,  l’optique  relationnelle  révèle  la  
nécessité  de  tenir  compte  de  l’organisation 
référentielle  et  énonciative  des  figures:  toute 
construction figurée comporte au moins un substantif  
à fonction référentielle [15: 188].

Le  sens  figuré,  base  du  trope,  est  lié  à  un 
contexte particulier. Le terme peut avoir le sens figuré 
que  dans  un contexte  qui  le  relie,  explicitement  ou 
implicitement, à un autre terme spécifique. "C’est dans 
un entourage contextuel spécifique qu’existe le trope" 
[10: 57]. Et comme note I.Tamba-Mecz [15: 22-23], la 
représentation du mécanisme tropologique sous forme 
de schéma saussurien a le défaut de négliger un facteur 
indispensable à la construction et à la reconnaissance 
du sens figuré attaché à cet énoncé: le contexte. P. ex.:

"La  flûte aigre  et  tendre  des  cigales"  
(A.Camus). 

On identifie un trope donnant à "flûte" le sens 
second  de  "chant".  Mais  c’est  le  complément 
"cigales" qui incite à interpréter ici  "flûte" comme 
une qualification évoquant "le chant des cigales".

Ou dans la phrase "Pierre est un vrai boucher"  
(l’exemple de C.Fromilhague [10: 58]), on feint de 

dire  que  Pierre  vend  de  la  viande  –  et  l’adjectif 
"vrai" renforce  l’apparente  valeur  de  vérité  de  cet 
énoncé.  On  signifie  en  fait  par  la  métaphore  du 
boucher la maladresse catastrophique de Pierre s’il 
est chirurgien, ou peut-être sa cruauté sanguinaire.

Donc,  le  sens  figuré  s’avère  être  un  sens  
relationnel synthétique, résultant de la combinaison 
d’au moins deux unités lexicales engagées dans un  
cadre  syntaxique  défini  et  se  rattachant  à  une  
situation énonciative déterminée [15: 31-32].

7).  Généralement  on  parle  de  deux  tropes  
fondamentaux:

- la  métaphore,  fondée  sur  une  relation 
d’analogie, de ressemblance  (p. ex., "faucille d’or" 
au lieu de "la lune") et

- la  métonymie,  basée  sur  des  rapports  de  
contiguïté logique renvoyant à la connaissance du  
monde (elle  remplace  l’appellation  propre  d’une 
réalité  donnée  par  un  mot  désignant  une  réalité  
associée; ainsi l’expression le Petit Chaperon rouge 
désigne-t-elle  chez  Ch.Perrault  non  plus  un 
"capuchon", mais "la petite fille qui le porte").

La tradition française ajoute encore un type de 
rapport important  et  une figure à part  mais  qui  est 
associée à la métonymie:

- la  synecdoque qui  repose  sur  un  rapport  
d’inclusion ("il  porte  un  feutre" où  les  sèmes  de 
"chapeau"  sont  inclus  dans  l’ensemble  "feutre"  et 
ces éléments appartiennent à la même isotopie).

Dans la pratique française on parle de ces trois tro-
pes principaux ou plutôt des trois rapports sur lesquels 
sont fondés ces tropes les plus répandus dans l’usage 
courant.  Dans tous  ces  trois  cas  on détache le  sens 
propre (Sé 1) et le sens figuré (Sé 2), auxquels renvoie 
le signifiant (Sa).  Donc,  assimilant  le mot  au signe 
saussurien, les stylisticiens schématisent la conception 
tropologique de cette façon: Sa → Sé 1 → Sé 2.

8).  Ce schéma est valable pour tous les tropes. 
Il montre nettement le passage direct d’un premier 
sens (signifié 1) à un second, commandé par la seule 
relation  sémantique  des  deux  signifiés.  P.ex.,  le 
signifiant Sa "lion" renvoie à deux signifiés: à Sé 1 
(l’animal, au sens propre) et à Sé 2 (sens figuré: on 
dit  de  quelqu’un  qu’il  est  lion  s’il  possède  des 
qualités  de  courage,  de  majesté,  d’intelligence,  de 
justice, etc.). Donc, la stratégie "caché/montré" est  
fondamentale dans l’expression figurée [10: 84].

9).  La  nature  des  rapports  explique  les  
différences qu’on observe dans l’emploi de ces trois  
catégories  de  tropes.  Tandis  que  les  échanges  
métonymiques  et  synecdochiques s’effectuent  entre 
certains  domaines  sémantiques,  donnant  une  liste 
fermée  de  sous-espèces  (p.  ex.,  métonymies  de  "la 
cause pour l’effet" ou synecdoques de "la partie pour le 
tout"), les  échanges métaphoriques concernent "tous 
les objets quelconques de la pensée" et se laissent "tirer 
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de tout ce qui nous environne" [9: 101]. 
Ce rapport de ressemblance se construit  souvent 

d’un comparé à un comparant concrets.  Le concret, 
c’est ce que les sens perçoivent, d’un parfum à la vue 
du soleil,  d’un bruit au toucher d’une étoffe ou aux 
sensations gustatives.  D’une  isotopie concrète à une 
autre  isotopie  concrète,  la  substitution métaphorique 
est  très  facile  [11:  68-69]  (sous  "isotopie"  les 
scientifiques comprennent "secteurs du réel" [11: 88]: 

- de l’inerte au vivant ("L’Europe avance"), 
- de l’homme à l’animal ("c’est un vieux renard"), 
- de l’homme à l’univers végétal ("voici le noyau 

du  dispositif"  (donc,  le  centre,  comme  celui  d’un 
fruit)), 

- de  l’homme  aux  forces  de  la  nature  (la 
tendance humaine à  l’anthropomorphisme, c-à-d. à 
accorder  aux  forces  naturelles  et  aux  dieux  des 
aspects  et  des  intentions  humains,  a  donné  un 
nombre  impressionnant  de  métaphores  comme  "le  
vent se lève" ou "la nuit approche"), 

- de l’homme à l’objet ("Elle (la femme) me fut  
un manuel précieux" (L.Aragon, Anicet)),

- d’un élément naturel à un autre ("une pluie de 
rayons brûlants" (de l’Eau au Feu)).

Mais il est également possible de faire le passage 
du concret à l’abstrait et inversement. Un mot est dit 
abstrait  lorsqu’il se réfère à une qualité, une manière 
d’être ou d’agir, qui ne sont pas directement perçues 
par  les  sens.  En  fait,  l’opération  intellectuelle  de 
l’abstraction a pour prélude l’observation de multiples 
objets  ou  de  multiples  événements.  Le  jeu 
métaphorique  peut  donc  bénéficier  de  cette  parenté, 
même  lointaine,  entre  l’objet  et  la  pensée  qu’il  a 
suscitée [11: 68]:

- de l’abstrait au concret (un terme abstrait est 
le  comparé  que  remplace  son  comparant  concret: 
"c’est  le  dindon de  la  farce!" (où  le  comparant 
concret remplace le comparé abstrait "victime")),

- du concret à l’abstrait (la substitution est plus 
difficile,  plus  rare  mais  plus  surprenante:  "vivre 
c’est l’inquiétude"  (où le comparant "l’inquiétude", 
mot abstrait, remplace le très concret "vivre")).

Donc,  dans  ces  cas-là  on  parle  de  la 
recatégorisation subjective et imaginaire: on parle 
de  la  recatégorisation  lorsqu’un  humain  peut  être 
assimilé à un animal, une réalité abstraite à un objet 
concret, etc. [10: 60].

Née  de  la  perception,  de  l’imaginaire  et  des  
rêves,  la  métaphore  s’investit  dans  un texte.  C’est 
donc  le  rayonnement  quasi  illimité  des  liens 
analogiques qui assure à la métaphore la plus forte 
productivité et place au premier rang des tropes. La 
métaphore est reconnue "reine des figures".

Le même principe qui distingue la métaphore du 
groupe métonymie-synecdoque détache  la métaphore 

de la comparaison. C.Dumarsais écrit que dans le cas  
de  la  métaphore,  "la comparaison n’est  alors  que 
dans l’esprit et non dans les termes", tandis que dans 
les énoncés comparatifs  se trouvent des "termes qui 
font connaître que l’on compare une chose à une autre" 
[8: 157]. A comparer:  "La terre est bleue comme une 
orange"  (P.Eluard)  et  "L’herbe  était  toute  bleue" 
(E.Zola, La Curée).  Ou le cliché classique "Ton teint  
est  pareil  à  l’éclat  de  la  rose" et  la  phrase  connue 
d’Ossip  Mandelstam,  brillant  représentant  de  l’école 
acméiste russe: "Художник нам изобразил глубокий       
обморок     сирени  ".

10). Mais le principe de substitution ne suffit pas  
à définir le trope, il faut encore une raison stylistique 
à  ce  transfert  sémantique  ("когда  на  помощь  не 
может быть призвана катахреза, замены букварь-
ных  выражений  метафорическими  объясняются 
стилистическими  причинами"  [2:  160]).  Les 
connotations  habituelles  du  mot  "lion"  permettent  
d’exprimer en un seul mot toutes ces qualités et c’est 
surtout  cette  métaphore  ajoute  du  sens  à  la  notion 
d’homme valeureux qu’elle veut exprimer. Donc, "le  
trope  apporte  nécessairement  une  plus-value  
sémantique à l’énoncé" [14: 19]. 

11).  Tout  de  même,  les tropes supposent  une  
connaissance  du  référent afin  de  pouvoir  être 
décodées. Si l’on compare les animaux forts comme 
"lion" et "tigre", on voit que le "lion" est connoté, en 
général,  positivement,  tandis  que  le  "tigre"  est 
reconnu plutôt comme un animal solitaire et cruel, c-
à-d. avec des nuances négatives. Selon la tradition 
populaire,  les  animaux  incarnent  certains  vices  ou 
certaines  vertus.  C’est  ainsi  que:  l’abeille est  le 
symbole  du travail,  l’agneau de l’innocence, de la 
faiblesse,  de  la  douceur,  l’alouette de  la  gaîté,  le  
bœuf de la patience, le chien de la fidélité, la cigale 
de  l’insouciance,  la  colombe de  la  douceur,  le  
dindon de  la  colère,  mais  aussi  de  la  stupidité,  le  
tigre de la cruauté, le coq de la fierté, le hibou de la 
sagesse, le lièvre de la crainte, le lion du courage, le  
paon de  la  vanité,  le  papillon  ou  la  linotte de 
l’étourderie,  la  pie du  bavardage,  le  renard de  la 
ruse, le serpent de la perfidie, etc. P. ex.: 

"N’ayez pas peur de mes chiens, dit-il, ils sont  
doux  comme  des  agneaux"  (G.Leroux.  Le  fauteuil  
hanté).

"Madame Grandet se dressa  comme une biche 
effrayée" (H. de Balzac).

Donc,  la  valeur  désignative  nouvelle  des  noms 
d’animaux  est  prise  en  charge  par  la  convention 
sociale,  qui  interdit  toute  ambiguïté.  P.  ex.,  "doux,  
tendre comme un agneau", c-à-d. "très doux", d’abord 
était  "bénin, simple comme aigneaux"  (fin XIII-e s.). 
L’agneau, par rapport au  mouton,  comporte l’idée de 
naïveté enfantine plutôt que celle de docilité excessive. 
Du coup, tout emploi analogue est rendu possible, et le 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 425. Романо-слов’янський дискурс  67



bestiaire humain, s’il possède un noyau bien déterminé 
où les caractères concrets et abstraits servent de point 
d’appui à la métaphore, devient potentiel et illimité. Un 
zèbre  pourra  ainsi  être  un  coureur  rapide  ou  une 
personne  vêtue  de  rayures,  avant  de  désigner  un 
individu quelconque, un  escargot,  un traînard ou un 
casanier. Si l’on dit de quelqu’un qu’il est un "cancer" 
ou  un  "dauphin",  il  est  nécessaire  que  le  contexte 
renseigne sur la valeur à attribuer à l’objet (c’est ce que 
voulait montrer J.Searle dans son célèbre ouvrage sur 
la métaphore, en analysant, p. ex., la phrase "Ричард – 
горилла"  [4:  317-318]).  "La  sélection  des  critères, 
impliquant un système de comparaisons où se trahit la 
culture, pourra être étrange et apparemment arbitraire. 
Ainsi,  être vache,  qui était pour Flaubert "être mou, 
avachi", est devenu bizarrement "être méchant".  Âne,  
en  dépit  de  la  sympathie  qu’inspire  en  général  un 
quadrupède avisé, désigne, d’après le latin asinus, "un 
ignorant" ou "un imbécile"" [13: XVII].

Parfois  les  présuppositions  implicites sont 
suffisantes  pour  l’interprétation  de  l’énoncé: 
"L’expert antiquaire marchand de tableaux portait  
dans les grandes occasions des manteaux à pèlerine  
et  des  chapeaux  de  feutre  mou  pour  ressembler  
autant  que  possible,  à  des  héros  de  lettres  bien 
connus, comme lord Byron, par exemple, ou Alfred 
de  Vigny et  son  fils  Chatterton,  car  il  avait  par-
dessus tout l’amour de la littérature..." (G.Leroux).

12).  Cette  interrogation  sur  la  valeur 
référentielle du  trope  s’accompagne  presque 
toujours d’une autre sur sa valeur pragmatique, c-à-
d. non plus sur la connaissance objective de l’objet 
décrit,  mais  sur  l’interprétation des  intentions  de 
l’auteur. P.ex., si l’on dit d’un raté qu’il est "lion", 
après avoir fait le récit de ses échecs, d’après le ton 
et le contexte on comprend l’ironie de l’auteur.

Comme  remarque  R.Jakobson,  si  la  métaphore 
semble prédominer dans la poésie classique, dans les  
écoles littéraire du romantisme et du symbolisme, la 
métonymie et  la  synecdoque  s’imposent  plutôt  dans 
l’épopée  et  la  prose  réaliste.  Dans  une  intention 
réaliste,  la  métonymie  peut  souligner  une  qualité 
concrète  de  l’objet  désigné,  considérée  comme 
révélatrice  ou  chargée  de  connotations.  Comme 
exemples  il  donne les synecdoques  de Léon Tolstoï 
"усики на верхней губе"  et  "голые плечи" par 
lesquels l’auteur décrit les personnages féminins dans 
"La Guerre et la Paix" [6: 127]. 

13).  Ajoutons  que depuis  Aristote  on signalait 
toujours  comme  une  des  marques  propres  à 
l’expression figurée  le caractère étranger, déplacé 
de la figure (à voir les exemples plus haut). Le sens 
figuré du terme tropique n’est pas saisi de la même 
façon dans des expressions différentes. Enfin,  pour 
être un vrai trope original, l’expression doit avoir  
le  sens  non  prévisible  et  d’une  expressivité  

renforcée. P. ex.:
"…et il tombait de ces hauteurs pâlissantes une 

telle  mélancolie d’automne, une  nuit si douce et si  
navrée, que le Bois,  peu à peu enveloppé dans un  
linceul  d’ombre,  perdait  ses  grâces  mondaines,  
agrandi, tout  plein du charme puissant des forêts"  
(E.Zola, La Curée).

L’image se crée par le fait que toutes ces épithètes 
personnificatives  sont  employées  pour la  description 
du paysage et non d’une personne ce qui le rend très 
poétique.  Ici  sont  "violées"  de  façon plus  ou moins 
marquée les  règles de la distribution: "Ce n’est que 
par une nouvelle union des termes que les mots se  
donnent  le  sens  métaphorique"  (Dumarsais).  Donc, 
quand  il  s’agit  des  tropes,  il  existe  toujours  un 
"conflit conceptuel":

- entre deux termes comparés ou
- entre un terme et un contexte.
Tout de même, il faut que la métaphore soit bien 

cohérente,  sinon elle  devient  choquante  et  sombre 
dans le ridicule, ou complètement incompréhensible. 
Citons les exemples tirés des œuvres littéraires que 
donne Ph.Wheelwright dans son ouvrage: "Сюзи, в 
честь  которой  произносится  тост,  -  мое  
мороженое", "Голуби на травяном увы" [5: 89].

Donc,  une  figure  peut  être,  faute  de  repères 
culturels, incompréhensible; elle devient alors énigme, 
mais cesse aussitôt d’être rhétorique [12: 127].

Comme  conclusion,  notons  que  pour  un  trope 
deux principes – 

1) principe de substitution (c-à-d. il existe un 
autre moyen de dénomination de l’objet, d’habitude 
plus simple) et 

2) principe de changement de sens d’un mot 
dans le discours (le sens figuré est une base du trope 
[10: 57])

sont  prépondérants.  On  peut  ajouter  encore  le 
troisième principe – 

3)  principe  d’enrichissement  connotatif: 
comme note O.Reboul [12: 127], "la figure de sens 
joue un rôle lexical; non qu’elle ajoute des mots au 
lexique,  mais  elle  enrichit  le  sens  des  mots";  "la 
richesse  –  et  peut-être  l’existence  même  du  trope 
comme  figure  viennent  de  ce  qu’on  perçoit  la 
présence  du  sens  littéral  comme  "valeur  ajoutée", 
trace connotative" [10: 57].

Et même encore le quatrième –
4) le sens figuré du terme tropique est toujours  

lié  à  un  contexte  particulier (p.  ex.,  le  terme  de 
"diamant"  n’a de sens figuré que dans un contexte 
qui  le  relie,  explicitement  ou implicitement,  à  des 
termes  comme  "yeux",  "ciel",  etc.  [10:  57] (à 
comparer avec la pensée de V.Moskvine [3: 3]  qui 
note que "принадлежность  к  разряду  тропов 
должна определяться по трем критериям:

1) знаковость (троп  –  это  номинативная 
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единица),
2) двуплановость (семантический критерий),
3) декоративность (функциональный крите-

рий, предполагающий ограничение сферы испо-
льзования тропов художественной речью)").

Donc, tout trope possède:
1) une composante  sémantique spécifique 

(la  présence  du  sens  figuré  qui  n’est  pas  fixé  par 
l’usage comme le sens propre, il est d’autant moins 
prévisible que le trope est plus inventif et original, il 
est plus motivé que le sens propre et donc est d’une 
expressivité renforcée),

2) une  composante  référentielle qui  ne 
correspond pas au sens littéral  d’un mot  (c-à-d.  le 
référent désigné par le terme tropique n’est pas celui 
qui  correspond  au  sens  littéral,  dans  la  phrase 
"Robert  est  un  bulldozer" (métaphore),  "un 
bulldozer" ne peut désigner une machine [10: 58]),

3) une composante  syntaxique qui  se  base sur 
une violation des règles de la distribution (c’est dans 
un entourage contextuel spécifique qu’existe le trope),

4) une  composante  pragmatique  (l’énoncé 
tropique repose sur une feinte et  possède l’intention 
communicative spécifique que lui donne l’auteur, "on 
insinue une vérité tout en ne la disant pas" [10: 59]).

Enfin, on définit un trope comme "tout énoncé 
caractérisé par la propriété sémantique d’évoquer  
une  signification  figurée" [15:  28]  (disons 
seulement  pour  être  précis  que  la  chercheuse, 
proposant cette définition, préfère le terme générique 
de "figure" qui est, à son avis, le plus correct). Cette 
définition assez large explique le fait que même les 
scientifiques  des  époques  précédentes  devaient 
admettre,  c’est  l’existence  des  tropes  compliqués 
comprenant des caractéristiques différentes [9: 75]:

- tropes proprement dits (ou en un seul mot) et
- tropes improprement dits (ou en plusieurs mots).
C’est  pourquoi  les  figures  comme  allégorie,  

personnification,  symbole  qui  sont  classées 
d’habitude  parmi  les  figures  de  pensée,  sont 
rattachées aussi au pôle métaphorique des figures de 
sens ou tropes. La même chose est dite à propos de 
l’ironie  ou de l’hyperbole qui se proposent par des 
fonctions différentes: dans le cas de l’ironie l’auteur 
dit le contraire de ce qu’il a en vue, dans le cas de 
l’hyperbole il exagère sa signification [2: 160-161]. 
"La croyance en un véritable changement de sens – 
d’où l’appellation de  figures de signification  – qui 
caractériserait  les  tropes  amenait  la  rhétorique 
traditionnelle à y inclure, on l’a vu, les phénomènes 
d’ironie" [7: 52].

Donc, envisagé dans une perspective relationnelle 

synthétique, le sens figuré apparaît comme un indice  
de fiction, affecté à certaines des représentations que 
construit le discours. Ces constructions figurées toutes 
expriment  une identité  imaginaire,  quelle  qu’en soit 
l’origine  (sensorielle,  inconsciente,  etc.)  ou  la  visée 
(affective, illusoire, explicative, etc.). Et même le sens 
figuré  devient  le  produit  régulier  d’une  modalité  
énonciative imaginaire.

On peut dire de la figure de sens ce qu’Aristote di-
sait de la métaphore: elle doit être claire, neuve et ag-
réable.  "Neuve et pourtant claire, et  plaisante par là 
même, comme l’énigme qu’on a la joie de percer" [12: 
127].
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ЕЩЕ ОДИН ДОГОВОР ЧЕЛОВЕКА С ДЬЯВОЛОМ 
(к проблеме эволюции фаустовской традиции)

Аналізуються  основні  тенденції  функціону-
вання фаустівських традицій в сучасній російсь-
кій літературі. Розглядаються численні традиції  
загальновідомого матеріалу в романі В.Ручинсь-
кого “Повернення Воланда, або Нова дияволіада”.

Ключові слова:  архетип, міф, легенда, тра-
диційний образ.

Проблема трансформации легендарно-мифо-
логических  структур  в  мировой  литературе  яв-
ляется принципиально значимой в современной 
компаративистике. Специфика трансформацион-
ных  процессов  побуждает  исследовать  много-
образные явления в разных национальных лите-
ратурах. Представляется, что и в данный период 
сохраняет свое методологическое значение реп-
лика Д.С.Лихачева о том,  что “у нас в  литера-
туроведении очень мало “сквозных” тем, - тем, 
охватывающих одно явление за несколько веков 
на  примере  творчества  многих   писателей  и  по 
возможности на материале многих веков“ [2: 218].

Архетип  Фауста  приобрел  доминирующее 
значение в литературе  и культуре ХХ века. Про-
вокационным моментом внедрения фаустовского 
архетипа является фаустовский человек Оскальда 
Шпенглера.  Таким  образом,  фаустовская  проб-
лема приобретает, с одной стороны, личное, ин-
тимное звучание, а с другой – проблемы, связан-
ные с  Фаустом,  основаны на раздвоенности взаи-
моотношений персонажей. В этой ситуации проб-
лема фаустовской традиции приобретает универ-
сальное значение и звучание. Иными словами, кон-
цепция Освальда Шпенглера является формально-
содержательным аспектом осмысления сформули-
рованной концепции человека.  Фаустовский чело-
век оказывается той уникальной единицей, которая 
определяет личностное начало индивидуума.

Гетевский Фауст проходит ряд этапов в свой 
эволюции. На определенном этапе в нем сформи-
ровалось отвращение к жизни, вызванное разоча-
рованием в науке.  Герой думает о самоубийстве, 
однако предчувствие перемен побеждает в его ми-
ровоззрении.  Принципиально  важным  моментом 
является введение в сюжетное развитие  Мефисто-
феля, которому Фауст продает душу за молодость 
и возможность познания тайн Вселенной. Важным 
является то обстоятельство, что в договоре нет оп-
ределенного временного срока – обязательного фак-
тора в догетевских вариантах фаустовского сюжета. 

Отмеченные  аспекты  являются  структурно-
содержательной основой первой части трагедии, 

сюжетные коллизии которой приобрели особую 
популярность в мировой литературе. Что касает-
ся второй части гетевской трагедии, то, как отме-
чает А.Е.Нямцу,  ее “насыщенность культуроло-
гической символикой, аллегориями, аллюзиями и 
реминисценциям  обусловила  сравнительно  ма-
лую частотность использованных ее сцен” [3].    

История мировой фаустианы в ХХ в.  харак-
теризуется  многоуровневым  проблемно-темати-
ческим характером трансформации классического 
материала. Фаустовский сюжет оказался той иск-
лючительно глубокой структурой, которая предо-
пределила  философскую  глубину,  эстетическое 
многообразие моделей создаваемых авторами.  В 
литературе ХХ в. немецкий сюжет, с одной сто-
роны, приобретает универсальное значение и зву-
чание; с другой – многие национальные литера-
туры создают своих “архетипических” двойников, 
вследствие чего появляются украинские, русские, 
немецкие,  английские,  польские,  французские  и 
другие версии традиционной структуры.

В первом случае, кажущаяся традиционность 
усложняется  фантастическими  мотивировками. 
Фауст  и  Мефистофель  либо  сами  становятся 
инопланетянами, либо встречаются с представи-
телями других миров. Во втором – мотив догово-
ра человека с дьяволом аргументируется много-
численными фаустовскими аллюзиями и ремини-
сценциями,  имея  при  этом  вполне  самодоста-
точный  структурно-содержательный  диапазон. 
Кроме  того,  в  литературе  ХХ  в.  существует 
огромное  количество  произведений,  в  которых 
фаустиана непосредственно связывается с реали-
стическими  конкретными  событиями,  которые 
оказали существенное влияние на судьбы отдель-
ных народов и всей человеческой цивилизации. 
В подобных версиях очевидно наличие мощного 
культурного  подтекста,  формулирующего  пря-
мые  или  опосредованные  связи  классического 
сюжета с многочисленными конфликтами и кол-
лизиями. Такими событиями являются мировые 
войны, революции, научно-технический прогресс. 
Фаустовская  традиция  приобретает  в  подобных 
интерпретациях  фундаментально-мировозренчес-
кий статус,  она ориентирована на  экзистенциаль-
ные  состояния  отдельного  человека  и  многих 
людей. 

Эволюция гетевского Фауста, как символа про-
светительской эры, является красноречивым дока-
зательством активной содержательной связи нашей 
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эпохи с традициями Просвещения XVIII в. – связи, 
предполагающей не только преемственность, но и 
отталкивание,  преодоление,  разрушение.  Этапы 
развития образа Фауста в литературе ХХ в. соот-
ветствуют закономерностям развития всей духов-
ной  культуры  современного  мира  в  их  связи  с 
социальными процессами, политическими катаклиз-
мами, эсхатологическими настроениями времени.

С этой точки зрения вполне уместно рассмот-
рение “булгаковского феномена”, который, с одной 
стороны,  демонстрирует  синтез  многообразных 
общекультурных традиций, с другой – постепенно 
формирует новые литературные традиции.  Усили-
вающийся литературный интерес к классическому 
тексту стимулирует появление своеобразных про-
должений,  которые  появляются  в  современной 
литературе.  Справедлива констатация А.Е.Нямцу, 
который утверждает: “В ряде случаев частотность 
использования какого-либо текста объясняется не 
только авторитетом писателя или конкретно-исто-
рической актуальностью проблематики произведе-
ния (его героя), но и провоцируется сюжетно-ком-
позиционной оригинальностью оформления, жан-
ровой специфичностью, принципиальной необыч-
ностью моделируемой ситуации и др. [3]. 

Данная тенденция принципиально актуализиро-
валась в современной литературе (культуре),  она 
приобрела универсальное методологическое зна-
чение и звучание. Такие процессы вынуждают ис-
следователей  осмысливать  конкретные  национа-
льные  контексты  в  синхронном  и  диахронном 
аспектах, сближать разные традиционные “миры” с 
точки зрения “большого времени” и “малого вре-
мени” (термины М.М.Бахтина). Вполне очевидно, 
что в современную эпоху популярность легенддар-
но-мифологических структур постепенно уступает 
место “литературным архетипам”, которые оформ-
ляются  под  влиянием  множества  формально-
содержательных факторов [подробнее: 3: 375-416].

Роман М.А.Булгакова  “Мастер и  Маргарита” 
оказал очевидное глубокое влияние на литератур-
ный процесс ХХ в. (В.Тендряков “Покушение на 
миражи”‚  Ю.Домбровский “Факультет  ненужных 
вещей”‚ А. и Б. Стругацкие “Хромая судьба”‚ А.Ко-
раблев “Мастер”‚ Д.Апдайк “Кентавр” и др.). Кро-
ме того‚  воландовская реплика  Мастеру:  “…ваш 
роман еще принесет вам сюрпризы” [1: 301] спро-
воцировала многих писателей на создание различ-
ных дописываний и продолжений‚ в которых герои 
“Мастера и Маргариты” переносятся в действите-
льность 80-х гг. ХХ в. и осуществляют свое маги-
ческое общение друг с другом и с новой реально-
стью (А.Григорянц “Контрольный визит”‚ А.Груш-
ко “Было или не было?”‚ В.Тин “Ночь на тринад-
цатое”) [3]. Характерным примером продолжения 
“Мастера и Маргариты” является роман В.Ручин-

ского  “Возвращение  Воланда‚  или  Новая  дьяво-
лиада”‚ в котором известные коллизии получают 
оригинальное значение и звучание‚  усложняются 
новыми мотивировками [2: 6-7].  

Во многом благодаря булгаковскому роману, 
прием “сюжет в сюжете” получил широкое распро-
странение  в  разных  национальных  литературах. 
Особенностью данного приема является  сближе-
ние, совмещение принципиально разных формаль-
но-содержательных континуумов, благодаря кото-
рым  реципиент  получает  возможность  осмысли-
вать столкновение принципиально разных мораль-
но-психологических детерминант. Данный процесс 
актуализируется многочисленными микрострутур-
ными  компонентами,  многообразными 
сюжетными  линиями,  композиционными  пере-
кличками и т.п.

В разговоре с драматургом Якушкиным (свое-
образный  “эквивалент”  Мастера)  Воланд  совре-
менного писателя говорит:  “Литература  и искус-
ство  обладают  особым  свойством…  После 
того‚  как  автором  поставлена  последняя 
точка‚  герои  его  произведений  продолжают 
самостоятельную жизнь. Погибли они или нет не 
имеет  никакого  значения‚  поскольку  все  они 
переходят  в  другое  измерение…”  [4:  7].  В 
подтверждение  сказанного  Бегемот  на  ходу 
сочиняет  новеллу‚  которая  строится  на 
продолжении  жизни  гоголевского  Хлестакова 
после  того‚  как  невольный  самозванец  покинул 
город “Ревизора”. Да и сам роман В.Ручинского в 
целом  является  сложно  организованным  много-
слойным  продолжением  “Мастера  и 
Маргариты”‚  действие  которого  разворачивается 
на  фоне  “заката  перестройки”  в  ее  наиболее 
драматический период. 

Современный критик справедливо подчеркива-
ет‚ что “эффект узнавания и соотнесения двух ку-
льтурологических социумов в произведении чаще 
всего ориентирован на эстетически “сниженное” во-
спроизведение изображаемого. “Мелочные” страсти 
заурядных  людей  при  всей  своей  формальной 
похожести  переживаемых  конфликтов  не  могут 
“дорасти” до их общечеловеческого звучания; одно-
временно происходит и своеобразное подключение 
происходящего к возвышенному смыслу семанти-
ки используемых традиционных структур” [3: 11]. 

Писатель,  как  отмечалось  выше,  сохраняет  в 
своем романе булгаковский прием “сюжет в сю-
жете”‚  получивший  широкое  распространение  в 
мировой  литературе  ХХ  в.  Он  отказывается  от 
евангельской  истории‚  которая  стоит  в  центре 
версии М.Булгакова‚ и вместо нее создает историю 
кролика Кузи‚ который своими укусами заставляет 
людей рассказывать правду о себе (сравни с фило-
софской сказкой Ф.Искандера “Кролики и удавы”). 
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С  определенными  оговорками  можно 
утверждать‚  что  по-настоящему  главным  героем 
трактовки В.Ручинского является роман “Мастер и 
Маргарита”  в  целом.  Слишком  много  в 
“Возвращении Воланда” сюжетных и смысловых 
перекличек  со  знаменитым  произвел-
дением‚ подчеркнуто настойчиво автор вторгается в 
повествование  для  того‚  чтобы  обозначить 
“генетическую”  зависимость  своей  версии  от 
литературного “канона” (сходным образом посту-
пают братья Стругацкие в романе “Хромая судьба”‚ 
в  котором  обнажение  перекличек  моделируемой 
ими  действительности  с  эпохой  “Мастера  и 
Маргариты” способствует  образованию множест-
венных  ассоциативно-символических  связей 
между двумя художественными контекстами).

Герои “Возвращения Воланда”‚ а особенно ав-
тор‚  постоянно  цитируют  булгаковских  персона-
жей‚ вспоминают различные коллизии романа. Как 
и у Булгакова‚ в романе В.Ручинского фантасти-
ческое тесно переплетается с социально-идеологи-
ческими  и  культурными  реалиями  своей  эпохи. 
Поэтому  вполне  объективно  можно  утверж-
дать‚  что  в  рассматриваемом  романе  осуществ-
ляется  синтез  реалистически-жизнеподобного 
изображения  советской  действительности  с  эле-
ментами поэтики “магического реализма” (“мисти-
ческого реализма”). Писатель обращается к чрез-
вычайно  популярной  в  литературе  теме  взаимо-
отношений  человека  с  дьяволом.  Приключения 
“нечистой силы” (Воланда и его свиты) в Москве 
90-х годов‚ взгляд современного дьявола на новую 
действительность – такова фабульная основа новой 
версии булгаковского романа.

“Давно уже засела у меня в голове крамольная 
идея – а что бы появиться вновь в Москве Воланду 
со всей своей свитой…” [4: 38]‚ – уже в этом свое-
образном “зачине” содержится указание на то‚ что 
дальнейшее повествование будет очевидным про-
должением “Мастера и Маргариты”: местом дейст-
вия является преображенная‚ по сравнению с эпо-
хой 40-х гг. Москва‚ а в “роли” дьявола предстанет 
знакомый  по  булгаковскому  роману  Воланд  с 
неизменными  спутниками 
(Бегемот‚  Коровьев‚  Азазелло‚  Гелла).  В.Ручин-
ский разрабатывает вполне оригинальную сюжет-
ную схему‚ в развитии которой постоянно ощути-
мо влияние булгаковских трактовок.

В  разговорах  Воланда  со  свитой  постоянно 
мелькают  реплики  из  “Мастера  и 
Маргариты”‚  трансформированные  с  учетом 
авторской  концепции.  “Сегодня  на  Патриарших 
прудах  интересная  будет  история…”  [4:  66]‚  – 
заявляет  не  узнанный  героями  В.Ручинского 
Воланд‚  и  эта  реплика  является  пророческой. 
Воланд  предсказывает  своим  собеседникам 

(Шуртяеву  и  Евдакову)  трагическое  бу-
дущее‚ однако они‚ как и булгаковские герои‚ не 
верят в существование дьявола. Если у Булгакова 
причиной гибели Берлиоза является “случайная за-
кономерность”‚ то в рассматриваемой версии воз-
можности Воланда имеют “псевдонаучное” обос-
нование‚ перекликающееся с распространенным в 
мировой фантастике мотивом временного переноса. 

Еще герои “Мастера и Маргариты” втягива-
ются в фантастические‚ с их точки зрения‚ собы-
тия именно из-за своего неверия в существование 
бога: “Главное не в том‚ каков был Иисус‚ плох 
ли‚ хорош ли‚ а в том‚ что Иисуса-то этого‚ как 
личности‚ вовсе не существовало на свете и что 
все  рассказы  о  нем –  простые выдумки‚  самый 
обыкновенный миф” [1: 36] – именно эту мысль 
внушает  Берлиоз  поэту  Бездомному‚  и  Иван 
нисколько не сомневается в справедливости услы-
шанного.  “Что  же  это  у  вас‚  чего  не 
хватишься‚  ничего  нет?”  [1:  38]‚  –  с  иронией 
спрашивает  Воланд‚  но  Берлиоза  подобные 
вопросы не  смущают‚  ибо‚  как  он  заявляет‚  “в 
нашей  стране  большинство  населения 
сознательно и давно перестало верить сказкам о 
Боге”  [1:  38].  Именно за  нежелание  поверить  в 
реальность дьявола‚ Воланд наказывает Берлиоза‚ 
Бездомного и других героев. В данной ситуации 
наказание  является  демонстрацией 
онтологической  реальности  Воланда.  Кроме 
того‚  герои  наказываются  и  за  свою  неспо-
собность возвыситься над стереотипами толпы.

Из всех героев В.Ручинского только двое уз-
нали в “нечистой силе” булгаковских персонажей. 
Драматург Якушкин – герой‚ в известном смысле 
повторяющий  путь  булгаковского  Мастера,  его 
творчество никому не нужно‚  его  произведений 
тоже не хотят печатать.  Якушкин не такой‚  как 
все:  он  не  умеет  лгать‚  изворачиваться  и  лице-
мерить‚ поэтому жить ему чрезвычайно тяжело. В 
реальность  Воланда  он  поверил сразу,  и  это  не 
удивительно‚  так  как‚  по  признанию 
автора‚  “Якушкин,  мало сказать‚  читал роман – 
перечитывал  его  множество  раз‚  знал  почти 
наизусть…”  [4:  38].  В  мире  художника  такая 
встреча  вполне  возможна  и  реальна‚  он 
эстетически  подготовлен  к  тому‚  что  дьявол  с 
помощниками может в любой момент появиться в 
его  жизни‚  тем  более‚  что  дьявол  этот  не 
абстрактный‚ а вполне знакомый по булгаковской 
книге.

Для его возлюбленной Валерии появление Во-
ланда тоже не является неожиданностью: “Это же 
булгаковские  черти‚  Коровьев  с  Бегемотом...”  [4: 
145] – понимает героиня‚ встретившись со свитой 
дьявола.  В  романе  М.Булгакова  Мастер  говорит 
Маргарите: “Конечно‚ когда люди совершенно ог-
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раблены‚ так‚ как мы с тобой‚ они ищут спасения у 
потусторонней  силы!  Ну  что  ж‚  согласен  искать 
там” [1: 323]. Такими же потерянными и ненужны-
ми в своем времени чувствуют себя Валерия и Яку-
шкин. Они очень похожи: если молодой драматург 
устал от своего существования и хочет перемен‚ то 
Валерия  пресытилась  театральной  жизнью.  Она 
больше  не  черпает  вдохновения  в  окружающей 
действительности  для  оригинальных  поста-
новок‚ ей все изрядно надоело и хочется чего-то 
нового.

В  обоих  произведениях  появление  Воланда 
нарушает тоску и однообразие жизни‚ дьявол как 
бы  указывает  другой  возможный  вариант 
бытия‚  заполненного  активной 
деятельностью‚  страстью.  Поэтому  не  случайно 
именно Валерию и Якушкина  Воланд выбирает 
для общения: они способны поверить в него‚ они 
не  такие‚  как  все‚  они  чужие  в  своем 
прозаическом мире. Эти герои заслужили награду 
дьявола  –  он  дарит  им  любовь‚  и  несколько 
дней‚ проведенных ими вместе‚ становятся самы-
ми  счастливыми  в  их  жизни.  Сатана  в  романе 
В.Ручинского  действует  самостоятельнее  своего 
“прототипа”,  и  судьбу  главных  персонажей  ре-
шает именно он.

Другие герои романа (правящая верхушка стра-
ны. – И.Б.) сразу поверили в то‚ что город посетил 
дьявол. После распространения в Москве слухов о 
проделках воландовской свиты‚ председатель КГБ 
СССР уверенно заявляет:  “По нашим данным‚ в 
Москве завелась нечистая сила…” [4: 278]. Глав-
ным способом борьбы с “нечистой силой” избира-
ется всеобщее обращение в христианство: “…гово-
рили‚ что Президент опять “маневрирует” – наво-
дит  мосты Церкви‚  чтобы  удержать  власть.  Кто 
мог знать‚ что найден способ противодействия Во-
ланду” [4: 287]. Ситуация сложилась парадоксаль-
ная: люди обратились к Богу только тогда‚ когда 
испугались Сатаны‚ то есть вера в “темные силы” 
оказалась первичной. “Подумали бы прежде‚ кого 
вы берете под свою защиту‚ о ком печётесь: кучке 
бездарных правителей‚ которые довели страну до 
полного раздора”  – упрекает  Воланд Левия  Мат-
вея‚ и слышит в ответ: “Их время уходит. Это пред-
решено…” [4: 284]. Таким образом выясняется‚ что 
никакое “хождение в церковь” не спасет ни прави-
телей‚ ни разваливающуюся страну‚ ибо в этом го-
сударстве людям уготовано только терпение.

Первый визит Воланда в Москву в “Мастере и 
Маргарите” вызвал “брожение умов” [1: 341]‚ и по-
этому “все было сделано не только для того‚ чтобы 
поймать  преступников‚  но  и  для  того‚  чтобы 
объяснить все то‚ что они натворили…” [1: 341]. 
Булгаковский Воланд оставил неизгладимый след 
в сознании многих героев. В весеннее полнолуние 

теряет покой Иван Бездомный – единственный ге-
рой‚ который в конце концов поверил и в Бога‚ и в 
дьявола. Да и другие “жертвы” Воланда – Римс-
кий‚ Лиходеев‚ Варенуха очень изменились после 
общения с “нечистой силой”, причем изменились в 
лучшую сторону.

В романе создается сложная система времен-
ных парадоксов, которая образует целостный ак-
сиологический контекст. Взаимопересечение вре-
менных пластов трансформирует сюжетно-компо-
зиционные аспекты литературного образца, благо-
даря  чему  обеспечивается  узнаваемость  класси-
ческого текста. Скрупулезная разработка онтоло-
гического континуума провоцирует активизацию 
множества нарративных планов, которые в сово-
купности качественно определяют литературную 
гносеологию произведения. 

Достаточно  противоречивым  является  худо-
жественное своеобразие романа, в котором декла-
ративно  совмещены гоголевская  и  булгаковская 
традиции, своеобразная литературная игра автора 
с классическими  мотивами, которые намечаются, 
трансформируются,  провоцируют  читательскую 
рецепцию и одновременно демонстративно разру-
шают общеизвестные коллизии.

Возможно‚ в романе В.Ручинского Воланд воз-
вращается в Москву именно для того‚ чтобы пос-
мотреть‚  как  в  стране‚  где  70  лет  насаждалось 
тотальное неверие‚ люди ведут себя в переходное 
время‚  когда  рушатся  идеалы  и  исчезают  при-
вычные ценности. Роман В.Ручинского “Возвраще-
ние  Воланда‚  или  Новая  дьяволиада”  оригина-
лен‚ в нем разрабатывается не только традицион-
ная тема общения человека с дьяволом‚ но и ста-
вятся и исследуются основополагающие проблемы 
нового времени. При этом не следует забывать‚ что 
без булгаковского “протосюжета” не было бы ана-
лизируемого  романа.  Понимая  это‚  В.Ручинский 
завершает  свое  повествование  словами:  “И  все 
чаще думаю о человеке‚ создавшем силою своего 
таланта Воланда‚ Коровьева‚ Бегемота‚ Азазелло. 
И с  благоговейным трепетом склоняю перед его 
памятью свою неприкаянную голову...” [4: 318]. 
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SUMMARY

The present article is focused on the main principles of Faust archetype functioning in modern Russian  
literature. These principles are being researched on the basis of the novel by V.Ruchinsky “The Woland's  
Return”.

Key-words: archetype, myth, legend, fable, traditional character.
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LA DEFINITION DE L’AUTOBIOGRAPHIE ET SES LIMITES

Здійснена спроба дати визначення сучасній ав-
тобіографії через опозицію до інших, так званих 
“суміжних”  жанрів.  Окреслюються  характерні 
функціонально-стилістичні риси різних автобіогра-
фічних  жанрів.  Подається  зведена  таблиця,  яка 
дає  змогу  чітко  визначити  параметри  та  особ-
ливості стилю, притаманні сучасній автобіографії.  

Ключові  слова: автобіографія,  мемуари,  що-
денник,  автопортрет,  опозиція,  ретроспектива,  
автор, оповідач, персонаж.

Nous appelons autobiographie le récit rétrospectif 
en prose que quelqu’un fait  de sa propre existence, 
quand il met l’accent principal sur sa vie individuelle, 
en particulier sur l’histoire de sa personnalité. Cette 
définition met en jeu des éléments qui appartiennent à 
trois catégories différentes :

1. La forme du langage
a)récit
b) en prose

2. Le sujet traité :
a)vie individuelle
b) histoire d’une personnalité

3. La situation de l’auteur :
a)   identité  de l’auteur,  du narrateur et  du 

personnage;
b) perspective rétrospective du récit.

On   précisera  cette  définition  en  opposant 
l’autobiographie à d’autres genres littéraires voisins 
qui  remplissent  seulement  une partie  de  ces condi-
tions : les mémoires ne remplissent pas la condition 
de la catégorie 2, le roman autobiographique celle de 
la catégorie 3a, le poème autobiographique celle de 
1b, le journal intime celle de 3b. Nous allons repren-
dre  une  à  une  les  principales  oppositions  qui 
définissent l’autobiographie à la fois pour préciser et 
pour  expliquer  pourquoi  nous  avons  été  amené  à 
exclure du corpus répertorié tel ou tel type d’écrits.

Opposition avec les mémoires  .    C’est l’opposi-
tion fondamentale qui a justifié la création d’un mot 
nouveau.  Comme  le  dit  Le  Grand  Dictionnaire 
universel  du  XIX  siècle:  pendant  longtemps,  en 
Angleterre comme en France, les récits et souvenirs 
laissés sur leur propre vie par les hommes marquants 
de la politique, de la littérature ou des arts, prirent le 
nom des mémoires. Mais, à la longue, on adopta de 
l’autre  côté  du  détroit  l’usage  de  donner  le  nom 
d’autobiographie  à  ceux  de  ces  mémoires  qui  se 
rapportent  beaucoup  plus  aux  hommes  qu’aux 
événements auxquels ceux-ci ont été mêlés. L’auto-
biographie entre assurément pour beaucoup dans la 
composition des mémoіres; mais souvent, dans ces 
sortes  d’ouvrages,  la  part  faite  aux  événements 

contemporains,  à  l’histoire  même,  étant  beaucoup 
plus  considérable  que  la  place  accordée  à  la 
personnalité  de  l’auteur,  le  titre  de  mémoires  leur 
convient mieux que celui d’autobiographie [15: 42].

Dans les mémoires, l’auteur se comporte comme 
un témoin: ce qu’il a de personnel, c’est le point de 
vue individuel, mais l’objet du discours est quelque 
chose  qui  dépasse  de  beaucoup   l’individu,  c’est 
l’histoire des groupes sociaux et historiques auquel il 
appartient. Dans l’autobiographie, au contraire,  l’ob-
jet du discours est l’individu lui-même.  Il  ne s’agit 
pas seulement d’une question de proportion entre les 
matières intimes et  les matières historiques.  Certes, 
Larousse a raison  de souligner que beaucoup  d’oeu-
vres  comportent une partie de mémoires et une partie 
d’autobiographie mais il ne faut pas juger seulement 
des quantités, mais voir laquelle des deux parties est 
subordonnées à l’autre, si l’auteur a voulu écrire l’his-
toire de sa personne, ou celle de son époque. Nous ne 
nous  dissimulons  pas  qu’il  est  parfois  difficile  de 
trancher, surtout quand l’auteur déclare explicitement 
vouloir faire les deux à la fois (les Mémoires d’outre-
tombe sont  à  la  fois  une  autobiographie  et  des 
mémoires), ou pour des oeuvres à l’accent personnel 
mais qui accordent une place importante à la chroni-
que sociale. Néanmoins cette distinction permet d’éli-
miner pratiquement tous les mémoires aristocratiques 
du XVII et du XVIII siècle, même ceux dans lesquels 
la forte personnalité de l’auteur transparaît (Retz), et 
l’énorme masse des mémoires politiques, militaires, 
littéraires,  artistiques,  écrits  depuis  la  Révolution, 
livres  de  souvenirs,  d’anecdotes,  de  chroniques 
sociale, historique ou professionnelle.

Il  arrive  souvent  dans  les  mémoires  d’hommes 
politiques que le livre commence par un “récit de vo-
cation”, dans lequel l’auteur raconte son enfance de 
manière  à  faire  comprendre  comment  il  a  acquis 
l’idée ou l’idéal, qui lui a ensuite servi de guide dans 
son action. S’agirait-il donc d’une autobiographie se-
lon notre sens? Seulement en apparence: car ce récit 
de vocation est en général assez conventionnel, très 
bref,  et  ne  constitue  qu’une sorte  de  hors-d’oeuvre 
rituel, subordonné au projet principal, qui est le récit 
de l’action politique. En France on retrouve ce phéno-
mène par exemple chez Charles de Gaulle (Mémoi  res   
de  guerre,  1954)  qui  consacre  deux ou trois  pages 
assez schématiques à son enfance. Mais les choses ne 
sont  pas  toujours  aussi  simples.  Depuis  la  fin   du 
XVIII siècle, il arrive assez souvent dans les mémoi-
res aristocratiques, et dans des récits d’artistes, d’hom-
mes  d’action,  que  le  récit  d’enfance  soit  très  dé-
veloppé et prenne un certain accent autobiographique, 
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alors que toute la suite du récit est plutôt de l’ordre des 
mémoires ou de la chronique: on éprouve une incer-
titude de ce genre en lisant, par exemple, le début des 
Mémoires de ma vie de Charles de Rémusat [10: 36].

La critique littéraire est tentée d’être plus indul-
gente quand le mémorialiste qu’elle examine se trou-
ve homme de lettre. Pourtant il ne faut pas confondre 
des  écrits  dans  lesquels  se  trouvent  des  renseigne-
ments  utiles à l’histoire littéraire avec une autobio-
graphie. Non seulement nous avons éliminé tous les 
hommes de lettres qui se comportent comme de pures 
chroniqueurs  (par  exemple,  André  Salmon,  Roger 
Martin du Gard), mais aussi les récits d’écrivains qui 
portent à la fois sur la vie littéraire de leur époque et 
sur la genèse et les circonstances de leur oeuvre, que 
ce  soient  des  textes  relativement  brefs  comme  Ma 
bio  graphie   de Sainte-Beuve, ou  Les souvenirs auto  -  
bio  graphiques et littéraires   de Roger Martin du Gard. 
La plupart des livres de ce genre n’ont rien d’intéri-
eur, de personnel dans la perspective adoptée, et liv-
rent simplement des matériaux aux futurs biographes: 
ils  s’inscrivent  dans la   tradition des  “récits  de vo-
cation et de carrière” qui s’est établie au XVII siècle.

Dans  la  catégorie  voisine  de  l’autobiographie 
intellectuelle  (récit  de  genèse d’une  pensée,  d’une 
méthode,  d’une  théorie),  nous  avons  éliminé  les 
oeuvres  dans lesquelles  le biais  personnel  et  le  fil 
chronologique  sont  employés  comme  mode  de 
présentation  d’une  oeuvre  scientifique  ou  philoso-
phique, dont l’exposé constitue le gros de l’ouvrage: 
par  exemple  Tristes  Tropiques de  Claude  Lévi-
Strauss, ou La somme et le Reste de Henri Lefèvre.

Une fois écartés tous les récits qui par leur conte-
nu  et  par  leur  perspective  demeurent  extérieurs  à 
l’histoire de la personnalité, il reste encore une énor-
me masse de livres de souvenirs réellement person-
nels, dont pourtant la plupart ne sont pas vraiment des 
autobiographies.  C’est  ici  qu’intervient  un  nouveau 
critère,  cette  fois  plus  personnel  qui  implique  une 
esthétique de l’autobiographie. Elle n’est pas seule-
ment un récit dans lequel prédominent les souvenirs 
intimes:  elle  implique  un  effort  pour  ordonner  ces 
souvenirs et en faire une histoire de la personnalité de 
l’auteur. Le développement de l’autobiographie à la 
fin du XVIII siècle correspond à la découverte de la 
valeur de la personnalité, mais aussi à une conception 
de la personne: la personne s’explique par son histoire 
et en particulier par sa genèse dans l’enfance et dans 
l’adolescence. Ecrire son autobiographie c’est essayer 
de saisir sa personne dans sa totalité, dans un mouve-
ment  récapitulatif  de synthèse  du moi.  Nous élimi-
nons donc tous les récits qui portent sur un seul épi-
sode de la vie de l’auteur, ou sur une période limitée 
de sa vie adulte, par exemple les Souvenirs de l’égo  -  
tisme de Stendhal (qui lui-même a pris conscience  de 
leur insuffisance et a compris qu’il fallait commencer 

par le récit d’origines : cf  Vie de Henri Brulard), les 
récits de Saint-Exupéry, ou même des livres comme 
Le Petit Ami (1903) de Paul Léautaud ou le Journal 
du  voleur de  Jean  Genet  (1949)  qui  tous  deux 
essaient,  mais  très  brièvement,  de  rattacher  à  un 
souvenir d’enfance la chronique de leurs aventures.

En  revanche  nous  retenons  tous  les  récits  qui 
essaient de cerner une vie dans sa totalité, ou du moins 
dans ce qu’elle a de plus profond et de plus détermi-
nant, dans sa genèse: la plupart des chefs-d’oeuvre de 
l’autobiographie en France s’arrêtent d’ailleurs une fois 
la formation de l’adolescence achevée (Stendhal, Gide) 
ou même au seuil de l’adolescence (Sartre, Sarraute). Il 
n’y a aucune doute que techniquement c’est le récit  de 
la vie adulte qui est le plus difficile à mener de manière 
satisfaisante. Les souvenirs sont plus nombreux, moins 
classés. Il existe la tentation et quelquefois la nécessité 
de devenir mémorialiste pour justifier ou expliquer son 
action ou les modifications de sa vision du monde ; et 
il faut bien le dire, l’incertitude sur le sens et l’unité  de 
cette vie adulte – tout concourt à rendre cette seconde 
partie du récit beaucoup plus délicate.

Si nous avons été amené à admettre beaucoup de 
récits  qui  ne  dépassent  pas  l’adolescence,  cela  ne 
veut pas dire que tout récit de souvenirs d’enfance 
entre  dans  l’autobiographie:  encore  faut-il  que  ce 
récit soit centré sur l’expérience intime de l’enfant, 
et  qu’au  moins  implicitement  un  lien  solide  soit 
établi  entre  cette  enfance  et  la  vie  qui  l’a  suivie, 
qu’elle  soit  le  premier  acte  d’une  histoire.  Le 
découpage  en  actes,  nous  en  reparlerons  en 
examinant les Mots de J.-P Sartre. Aussi avons-nous 
éliminé  des récits d’enfance dont la pertinence par 
rapport à l’histoire de l’adulte n’est pas assez nette-
ment  établie:  soit  que  l’auteur  se  présente  comme 
simple mémorialiste de “bon vieux temps” (Maurice 
Genevoix  Au Cadran  de  mon  clocher, 1960),  soit 
qu’il prenne occasion de son récit pour étaler assez 
gratuitement une verve facile (Sacha Guitry  Si j’ai 
bonne mémoire,  1934) [14: 109],  soit  que,  sur  un 
plan  réellement  intime  et  sérieux,  il  limite  son 
évocation  à  un  aspect  de  son  enfance,  il  est  vrai 
privilégié, la relation avec la mère (Albert Cohen Le 
livre de ma mère, 1954). L’autobiographie ne peut 
donc  pas  être  simplement  un  agréable  récit  de 
souvenirs   contés  avec  talent:  elle  doit  avant  tout 
essayer de manifester l'unité profonde d'une vie, elle 
doit manifester un sens. L'autobiographie repose sur 
des séries de choix: celui déjà fait par la mémoire, et 
celui  que fait  l’écrivain sur ce que la mémoire  lui 
livre. Les plus belles autobiographies sont celles qui 
arrivent  à  concilier  cette  pertinence  qui  a  chance 
d’être  facteur  de  simplification,  de  schématisation, 
avec la richesse et la variété des expériences vécues. 
Deux dangers guettent l’autobiographie: le relâche-
ment de la pertinence, le récit devenant une simple 
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promenade à travers  des souvenirs éparpillés; l’ex-
cès de pertinence qui transforme le récit en démon-
stration sèche et artificielle. De ces deux dangers, le 
premier est  bien sûr le plus fréquent.

Le récit  autobiographique semble  en effet  être 
un composé de roman et d’essai:  aux extrêmes du 
genre on trouverait d’un côté la narration  pittores-
que et suggestive, dont les exemples les plus illus-
tratifs se trouvent être, juste à l’extérieur des limites 
que nous avons tracés, les récits de Jules Vallès ou 
de  Colette;  de  l’autre  côté,  l’analyse  abstraite  et 
systématique dont Julien Benda a donné le modèle 
[8: 109]. Presque tous les autobiographes essaient de 
trouver une voie moyenne entre ces deux extrêmes. 

Opposition avec le roman  .   Cette opposition est 
très importante, mais très délicate à établir. Et si l’on 
insiste trop sur elle, on court le risque de masquer la 
parenté  profonde  des  deux  genres  (en  fait 
l’autobiographie est un cas particulier du roman, et 
non  pas  quelque  chose  d’extérieur  à  lui),  et  de 
tomber dans la mythologie naïve de la sincérité.

L’autobiographie  se  présente  pratiquement 
toujours  comme  un  récit  écrit  à  la  première 
personne, dans lequel il y a identité entre le narrateur 
et  le protagoniste.  En intitulant son autobiographie 
Moi  je,  en  même  temps  qu’il  caractérise  avec 
humour  une  étape  de  son  évolution,  Claude  Roy 
désigne  le  type  normal  du  récit  autobiographique, 
c’est-à-dire  le  récit  personnel.  Comme  le  “je” 
implique  un  “tu”,  ce  type  de  récit  mime  une 
communication avec une personne à qui s’adresse le 
récit:  dans  l’étude  de  l’autobiographie,  il  est 
important  de  déterminer  qui  est  cet  interlocuteur 
(imaginaire) auquel le récit fait appel, et quel type de 
relation  le  narrateur  entretient  avec  lui  (de  la 
séduction au défi). Mais l’emploi du récit personnel 
ne  suffit  pas  à  définir  l’autobiographie.  Beaucoup 
d’autres  formes  l’utilisent,  et  en  particulier,  à  s’y 
méprendre,  le  roman  autobiographique.  De  même 
que le roman utilise couramment la forme  épisto-
laire, et la forme du journal intime, il se sert abon-
damment,  depuis  le  XVIII  siècle.  Comment 
distinguer l’autobiographie du roman autobiographi-
que? Il faut bien l’avouer, si l’on reste sur le plan de 
l’analyse interne du texte, il n’y a aucune différence. 
La différence est externe : il faut pour l’établir faire 
intervenir la connaissance d’éléments extérieurs au 
texte.  Dans l’autobiographie,  on suppose qu’il  y a 
identité entre l’auteur d’une part, et le narrateur et le 
protagoniste  d’autre  part.  C’est-à-dire  que  le  “je” 
renvoie  à  l’auteur.  Rien  dans  le  texte  ne  peut  le 
prouver. L’autobiographie est un genre fondé sur la 
confiance,  un  genre  “fiduciaire” si  l’on  peut  dire. 
D’où  d’ailleurs,  de  la  part  des  autobiographes,  le 
souci de bien établir au début de leur texte une sorte 
de “pacte autobiographique”, avec excuses,  explica-

tions préalables, déclaration d’intention, tout un rituel 
destiné à établir une communication directe [15: 59].

Différence avec le journal intime  .    L’autobio-
graphie est avant tout un récit rétrospectif et global, 
qui tend à la synthèse, alors que le journal intime est 
une  écriture  quasi  contemporaine  et  morcelée,  qui 
n’a aucune forme fixe. Ce sont deux formes diamé-
tralement  opposées  de l’écriture  intime,  mais  elles 
peuvent  être  complémentaires.  Un  certain  nombre 
d’auteurs ont, au cours de leur vie, pratiqué les deux 
formes, tenant leur journal un certain temps, et, à un 
moment  donné,  écrivant  (ou  essayant  d’écrire  une 
autobiographie),  comme,  par  exemple:  Constant, 
Stendhal,  Vigny,  Michelet,  Georges  Sand,  Gide, 
Green etc.  On se reportera sur l’opposition des deux 
genres  à  l’analyse  d’A.  Girard :  si  la  chose  peut 
avoir une certaine vraisemblance en ce qui concerne 
le  journal  intime,  pratiqué  pendant  de  longues 
années, il paraît plus curieuse pour l’autobiographie, 
écrite en général dans l’âge mûr, qui ne saurait à elle 
seule définir un type de personnalité homogène, que 
l’on  puisse  opposer  globalement  à  l’intimiste.  Les 
choses sont sans doute moins simples [11: 51-52].

Dans la pratique, la distinction du journal intime 
et de l’autobiographie n’offre aucune difficulté.  Le 
seul  cas  qui  puisse  se  présenter  est  celui  d’une 
superposition  des  deux  genres,  un  journal  intime 
rassemblant  au  jour  le  jour  les  matériaux  d’une 
autobiographie, comme par exemple, le  Journal que 
tient Louis Claude de Saint-Martin de 1789 à 1803 
(Mon portrait historique et philosophique, publié très 
tard  en  1961).  Saint-Martin  sous  l’influence  de 
Rousseau,  en  même  temps  qu’il  notait  les  faits 
présents,  rassemblait  tous ses souvenirs (remontant 
jusqu’à sa petite enfance) pour servir  de matériaux à 
une autobiographie qu’en fait il ne composera pas.

L’autobiographie et le journal intime ont cepen-
dant deux points de contact possibles:

L’autobiographie  peut  organiser  son  récit  de 
manière à faire apparaître le temps de l’écriture (à la 
fois insertion des événements  contemporains de l’éc-
riture,  et  le  journal  de  l’oeuvre)  parallèlement  au 
temps de l’histoire racontée. Le procédé a été décou-
vert  par  Rousseau,  exploité  théâtralement  par  Cha-
teaubriand, spirituellement par Stendhal, et il est au 
coeur  de  la  tentative  autobiographique  de  Michel 
Leiris. Ce procédé, conforme à l’esprit de l’autobio-
graphie, met en évidence la tension entre le passé et le 
présent  qui  est  perceptible  dans  toutes  les 
autobiographies réussies.

En sens inverse, l’autobiographie peut essayer de 
faire  revivre  le  passé  en insérant  des  morceaux du 
journal intime qui  a été tenu à l’époque. L’emploi 
discret de ce procédé peut être émouvant, surtout s’il 
sert  à marquer par contraste,  combien on a évolué. 
Mais employé à forte dose, il est d’un effet désast-
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reux, brise la perspective rétrospective et correspond 
à  une  sorte  d’abdication  de  l’autobiographe  (par 
exemple Simone de Beauvoir citant longuement dans 
La Force des choses le journal qu’elle tenait en 1946). 

Opposition avec des vers. L’autobiographie est 
un récit en prose. On pourrait naturellement trouver 
arbitraire  cette  restriction.  On  sait,  certes,  des 
difficultés qu’il y a à définir, prose ou vers, sur le 
plan théorique.  Pourtant  dans  la pratique personne 
ne  s’y  trompe.  De  toute  façon  la  distinction  ne 
repose  pas  sur  des  considérations  techniques  de 
forme (il est évident)qu’un récit, qu’il soit en prose 
ou en vers, est toujours un récit et n’est pas plus ni 
moins fictif dans un cas que  dans l’autre, mais sur 
des considérations psychologiques: une des données 
fondamentales  de  l’autobiographie,  c’est  que  son 
auteur  a l’intention de dire  de vérité opposée à  la 
fiction,  mais  cette  vérité,  il  la  dit  avec  tous  les 
moyens  de la  fiction.  Il  faut  que le  lecteur  puisse 
avoir  l’impression de vraisemblance, de témoigna-
ge,  qui  est   le  propre du récit  en prose,  qu’il  soit 
autobiographique ou non, alors que le récit en vers 
porte déjà à simple lecture les signes extérieurs de la 
fiction  et  de  l’art,  du  moins  pour  un  lecteur  de 
l’époque  moderne;  et  empêche  le  lecteur  d’entrer 
dans le jeu autobiographique.

Les  oeuvres  en  vers  qui  soient  présentées 
comme des autobiographies sont rares. Le cas le plus 
célèbre  est le  Prélude de Wordworth, que certains 
critiques  anglais,  comme  Roy  Pascal,  admettent 
comme  autobiographie,  alors  que d’autres,  comme 
Shumaker,  l’excluent [9 : 94]. Les raisons de l’ad-
mettre peuvent être prises en considération: le sous-
titre  du  poème,  la  perspective  évidemment  “géné-
tique” fidèle à l’esprit même de l’autobiographie, le 
fait  que Wordsworth ait  formulé ce qu’on pourrait 
appeler le postulat de l’autobiographie: “The child is 
father of the man” [9: 106]. Cependant il semble que 
la  principale  raison  qui  ait  poussé  Roy  Pascal  à 
l’admettre soit le désir de trouver dans la littérature 
anglaise une oeuvre qui puisse être mise en parallèle 
avec celle  de  Rousseau ou celle  de  Goethe,  et  de 
masquer le fait qu’en Angleterre la première généra-
tion d’autobiographes n’a produit que des oeuvres de 
second plan.

En  France,  depuis  l’époque  romantique,  bien 
sûr,  d’innombrables  poèmes  ont  été  écrits  sur  le 
mode personnel dans des perspectives plus ou moins 
autobiographiques,  mais  sans  qu’aucun   poète  ait 
prétendu  qu’un  recueil  publié  par  lui  était  son 
autobiographie, au sens où nous l’entendons. 

Opposition avec  les autres formes de littéra  -  
tu  re intime  

Enfin l’autobiographie se distingue aisément des 
autres formes de la littérature intime comme la lettre, 
l’essai ou l’autoportrait.

Avec la correspondance privée, l’autobiographie 
a  peu  de  choses  en  commun.  Certes,  on  pourrait 
imaginer  une conjonction des  deux genres,  c’est-à-
dire  une  autobiographie  sous  forme  de  lettres,  un 
homme écrivant à un ami, lettre après lettre, les étapes 
de  sa  vie.  Ce  n’est  pas  le  cas  d’aucun  des  textes 
répertoriés. Il serait intéressant de citer l’exemple de 
Rousseau, envoyant en quatre lettres successives son 
autoportrait  à  M.  de  Malesherbes.  Pourtant  il  ne 
s’agit pas de l’autobiographie en forme, et  Rousseau 
écrivant à M. de Malesherbes gardait malgré tout  le 
projet  de  se  communiquer  au  public.  La  lettre 
adressée en général à un unique destinataire, ou à un 
groupe  très  restreint,  est  un  acte  privé. 
L’autobiographie,  elle,  songe  toujours  à  la 
publication,  sous  une  forme  ou  sous  une  autre, 
immédiate ou différée. Ecrirait-on de si longs  récits, 
sans l’espoir d’être lu par  un public ? Ainsi le seul 
rapprochement  que  l’on  puisse  faire  est,  non  point 
avec la correspondance privée, mais avec la pratique 
de  “la  lettre  ouverte” [9:  54],  écrite  en  principe  à 
l’intention  d’une  personne  ou  d’un  groupe 
déterminés,  mais  offerte à la réalité à la  lecture de 
tous.  Un  certain  nombre  d’autobiographies  se  pré-
sentent aussi sous forme d’une immense lettre ouverte 
adressée  à  un  correspondant  plus  ou  moins  fictif. 
Stendhal  s’imagine   au  début  de  la  Vie  de Henry 
Brulard qu’il va écrire une lettre à un ami. D’autres 
comme  G.  Simenon  ou  Fr.  Nourissier,  écrivent  à 
l’intention de leurs enfants, mais publient ces récits 
bien avant que leurs enfants soient en état de les lire.

Différence avec l’essai et l’autoportrait: l’auto-
biographie  est  avant  tout  le  récit,  qui  suit  dans  le 
temps  l’histoire  de  l’individu,  alors  que l’essai  ou 
l’autoportrait  (par  exemple  La  Difficulté  d’être de 
Jean Cocteau, 1947) sont avant tout des tentatives de 
synthèse, dans lesquelles le texte s’ordonne logique-
ment, selon une série de points de vue, ou selon les 
étapes d’une analyse et non pas chronologiquement. 
Bien  sûr,  dans  la  pratique,  l’autobiographie  peut 
comporter beaucoup d’analyse, mais bien subordon-
née  au  récit.  Et  si  l’essai  ou  l’autoportrait  font 
intervenir une perspective  génétique ou historique, 
c’est également de manière secondaire. Il s’agit donc 
de déterminer si la structure principale du texte est 
narrative  ou  logique.  C’est  pour  cela   qu’il  est 
impossible  de  classer  dans  l’autobiographie  les 
Essais de Montaigne; malgré l’ampleur des éléments 
autobiographiques rassemblés, la pratique et le goût 
de l’introspection, et le projet explicitement formulé 
dans l’avis “Au lecteur” de se peindre lui-même. Ce 
serait, d’ailleurs, singulièrement réduire cette oeuvre, 
et se tromper sur sa nature, comme on se trompe  en 
la réduisant à l’oeuvre de moraliste [9: 64].  L’auto-
portrait  comme on le pratique au XVII siècle (par 
exemple celui  de  La Rochefoucauld),  les notes  de 
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Montesquieu sur lui-même, et même  les Dialogues 
de  Rousseau  ne  sont  pas  des  autobiographies.  La 
différence apparaît clairement quand un même auteur 
a pratiqué les deux genres, comme c’est le cas pour 
Rousseau, ou, plus près de nous, pour Julien Benda.

Naturellement certaines oeuvres posent des pro-
blèmes de classement, parce qu’elles semblent à mi-
chemin entre l’autoportrait et l’autobiographie. C’est 
le  cas  de  Un  Petit  Bourgeois (1963)  de  Fr.Nou-
rissier, dont la composition volontairement lâche et 
parcellaire combine la technique de l’autoportrait et 
la  perspective  rétrospective  [11:  88].  L’ensemble 
produit  sur  le  lecteur  un  effet  de  flottement  qui 
correspond  aux  incertitudes  de  l’auteur  sur  sa 
personnalité et sur le sens de sa vie.

L’autobiographie par rapport  à elle-même     
En principe,  de  même  qu’un  homme  ne  meurt 

qu’une  fois,  il  n’écrit  qu’une  seule  autobiographie. 
Quand on commence à écrire sa vie, on sait  que l’on 
va donner une forme définitive et un sens à tout ce 
que  l’on  avait   jusque-là  laissé  de  mouvant  et 
d’incertain dans son passé, et  que ce récit  une fois 
écrit  il  sera  difficile  de  le  recomposer  autrement. 
Aucune approche fraîche et directe  du passé ne sera 
plus possible, on ne pourra plus le voir qu’à travers le 
récit qui en aura été fait. Il y a une sorte de virginité 
ou  de  disponibilité  qu’on  ne  retrouvera  jamais.  Il 
existe pourtant des autobiographies “en évolution”, ce 
sont  les  plus  vivantes  et  les  plus  passionnantes  – 
celles dans lesquelles on voit au cours de l’écriture la 
position du narrateur  se modifier  par rapport  à  ce 
qu’il  raconte.  Mais  il  n’y   a  pratiquement  pas 
d’exemple d’autobiographie  “double”. En France on 
cite souvent les deux versions que Loisy a données de 
sa jeunesse ( en 1913 et en 1927); cependant elles 
sont presque identiques, et les Mémoires de 1927 ont 
été  écrits  simplement  pour  étoffer  et  compléter 
Choses passées, absolument pas pour les modifier. Il 

peut arriver qu’un auteur ait, à de nombreuses années 
d’intervalle,  essayé  deux fois  de  cerner sa destinée 
dans des essais d’autobiographie ; mais dans ce cas il 
n’emploie pas la même méthode, utilisant une fois le 
récit d’enfance dans  l’ordre chronologique, et l’autre 
fois embrassant son passé dans une méditation plus 
large: c’est ce que firent R. Roland et J.Guéhenno, qui 
commencèrent  par des méditations synthétiques  sur 
leur destinée avant de composer,  plus tard, un récit 
d’enfance  dans  les  formes  [8 :  40].  Visiblement 
obsédé par l’autobiographie,  Fr.  Mauriac n’a pu se 
résoudre  ni  à  écrire  la  sienne,  ni  à  renoncer   à 
l’écrire :  d’où  la  prolifération  d’écrits  marginaux 
autour  d’un  récit  central  qu’il  n’a  jamais  fait : 
Commencements  d’une  vie est  un  prélude,  les 
Mémoires intérieurs une diversion, et les  Nouveaux 
Mémoires intérieurs une méditation autobiographique 
en marge du récit éludé.

Le seul  exemple  d’une  autobiographie  multiple 
serait-il l’oeuvre de Michel Leiris ? Il vaudrait mieux 
parler ici d’“autobiographie permanente”. Après avoir 
publié  en  1939  l’Age  d’homme,  insatisfait,  il   a 
éprouvé  à  la  fois  le  besoin  de  recommencer  et  de 
continuer  son autobiographie  en la  transformant  en 
une sorte de  manière de vivre, en une conduite. Cela 
lui  a été possible parce qu’il se servait assez peu du 
récit chronologique traditionnel: l’exploration mytho-
logique  et  poétique  de  son  passé  reste  toujours 
“ouverte”. Michel Leiris a tellement identifié sa vie à 
sa tentative autobiographique qu’avoir fini son auto-
biographie lui est chose impensable et impossible. En 
ce sens on peut dire que l’écrivain crée son autobio-
graphie avec la mentalité d’un  auteur de journal inti-
me, même s’il n’en emploie pas la technique [13 : 12].

Les ouvrages autobiographiques de Sartre et de 
Sarraute ont leurs particularités qui permettent de les 
situer dans notre répertoire bien que ce classement 
exige une certaine précision.  

Tabl. 1
La définition de l’autobiographie.  L’opposition aux autres  genres de la littérature intime

Genres
littéraires

Critères

                   forme                                  concept                                              conditions
récit en prose vie individuelle, 

vie d’une 
personnalité

identité:
auteur

narrateur
personnage

pacte 
autobiographique

vision 
retrospective

autobiographie + + + + + +
mémoires - + - - - +
roman + + - - - -
journal intime - + + - - -
autoportrait - - + + - -
poème - - - + - -
essai - + - - - -

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 425. Романо-слов’янський дискурс  79



Littérature

1.Adert  L.  Les  mots  des  autres.  Lieu  commun  et 
création romanesque dans les œuvres de Gustave 
Flaubert,  Barthes,  Roland.  Le  degré  zéro  de  la 
littérature. – Paris: Seuil, 1972. – 190 p.

2.Barthes R. La préparation du Roman. I et II Cours 
et séminaires au Collège de France (1978-1979 et 
1979-1980). – Paris : Seuil / IMEC, 2003. – 480 p.

3.Barthes  R.  Le  plaisir  du  texte.  –  Paris:  Seuil, 
2000. – 130 p.

4.Claretie L. Le roman en France au début du XVIII 
siècle. Lesage. Romancier. – Genève, 1970. – 450 p.

5.Clayton A. Nathalie Sarraute ou le tremblement de 
l’écriture. – Paris, Lettres modernes, 1989. – 92 p.

6. Clement  B.  Le  lecteur  et  son  modèle. 
Voltaire,  Pascal,  Hugo,  Shakespeare,  Flaubert, 
Sartre. – Paris: PUF, 1999. – 274 p.

7.Dentan  M.  Le  texte  et  son  lecteur.  Etudes  sur 
B.Constant,  Villiers  de  l’Isle-Adam,  Ramuz, 
Bernanos,  Cendras,  Gracq.  –  L’Aire  critique, 
1983. – 133 p.

8.Gollut J.-D. Conter les rêves. – Paris: José Corti, 
1993. – 480 p.

9.Hoog A. Le temps du lecteur. – PUF: Littératures, 
1975. – 295 p.

10. Jaccomard H. Lecteur et culture dans l’autobio-
graphie française contemporaine. Violette Leduc, 
Françoise d’Eaubonne, Serge Dubrovsky, Margue-
rite Yourcenar. – Genève: DROZ, 1993. Histoire 
des idées et critique littéraire. Vol. 327. – 490 p.

11. Kaufmann V. Le livre et ses adressés. Mallarmé, 
Ponge,  Valéry,  Blanchot.  –  Paris:  Méridiens 
klincksieck, 1986. – 225 p.

12. Leiris M.  L’âge  d’homme.  –  Paris:  Galimard, 
1988. – 400 p.

13. Lejeune Ph.  Je est  un autre.  L’autobiographie: 
de la littérature aux medias. – Paris: Editions du 
Seuil, 1980. – 335 p.

14. Lejeune  Ph.  Moi  aussi.  –  Paris:  Editions  du 
Seuil, Collection poétique, 1986. – 350 p.

15. Lejeune Ph. Le pacte autobiographique. – Paris: 
Editions  du  Seuil.  Collection  Poétique,  1975.  – 
362 p.

16. Mauger G., Poliak Cl.F.,  Pudal B. Histoires de 
lecteurs.  Essais  et  recherches.  –  Paris:  Nathan, 
1999. – 445 p.

17. Rousset J. Le lecteur intime. De Balzac au jour-
nal intime. – Librairie José Corti, 1986. – 220 p.

18. Verdrage  P.  Le  sens  critique.  La  réception  de 
Nathalie Sarraute par  la  presse.  – Paris:  Harma-
ttan, 2001. – 265 p.

SUMMАRY

The research is  based on the trying to  define  the  autobiography using the  opposition with another  
autobiographic genre.  Memories, dairies, are mentioned to show  the main characteristics of the genre. The  
special attention is paid to different classifications existing in the contemporary science.
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ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МІФУ В ТЕОРІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФОРМ А. ЖОЛЬСА

Розглянуто  тлумачення  поняття  міфу  як  
елементарної Форми у праці А.Жольса “Елемен-
тарні  Форми”  (1930).  Виявлено  онтологічні  
виміри  міфу  шляхом  зіставлення  Міфу  як  
елементарної  Форми з  елементарною Формою 
Загадки.  Відзначено  внесок  теорії  науковця  в  
дослідження проблеми “міф і пізнання”.

Ключові  слова:  Андре  Жольс,  елементарна 
Форма,  Міф, Загадка,  Знання,  Вербальний акт,  
Ментальна настанова

Міф  є  невід’ємним  компонентом  людської 
думки. Я. Голосовкер в монографії “Логіка міфу” 
звертає  увагу  на  наявність  у  міфі  “загадкових 
променів пізнання,  які  кидає розум-уява  на все 
найбільш добродійне та кровожерливе в людині 
та у світі” [1: 10]. Розглядаючи міф як свідчення 
існування  “разума  неразумия”  (рос.)  [1:  44], 
дослідник виголошує парадокс: “алогічна” логіка 
світу […] в міфі знаходить опертя в діалектичній 
логіці світу […] науки” [1: 70].  К. Леві-Стросс, 
який також досліджував онтологічні можливості 
міфу,  в науковій праці  “Структурна  антрополо-
гія”  робить  такий висновок:  “Можливо,  колись 
ми  зрозуміємо,  що  міфічна  думка  та  наукове 
мислення  підкоряються  єдиній  логіці,  збагнемо 
те, що людина була мислячою завжди” [8: 255]. 

Задовго  до  французького  антрополога 
німецький  літературознавець  голландського 
походження Андре Жольс (1874-1946) зауважив: 
“Хронологічної  наступності,  тобто  переходу 
міфу  в  наукове  знання  не  існує,  адже  людина 
ніколи  не  вдоволиться  Міфом.  Ніколи  не 
відбудеться  еволюція,  яка  спростує  одне  з  цих 
понять  через  його  неповність  і  через 
необхідність  одного  поступитися  іншому. 
Наукове  знання  та  міф  завжди  перебуватимуть 
поруч,  одначе  вони завжди й повсюдно будуть 
розділені […] Знання під маскою міфу та міф у 
вбранні  знання  –  ось  два  успішних  актори  у 
великій  комедії  людської  думки”  [6:  91] 
(підкреслення  наше.  –  Г.Д.).  Наукова  студія  А. 
Жольса “Елементарні Форми”,  написана в 1930 
р.,  набула  широкого  розголосу  у  Франції  з 
моменту її публікації французькою мовою в 1972 
році.  Відтак  вона  отримала  там  статус 
теоретичного джерела, яке немислимо оминути, 
досліджуючи  поняття  міфу.  Метою  нашої 
наукової розвідки є розгляд онтологічних вимірів 
міфу.  Під  поняттям  “онтологія”  ми  розуміємо 
вчення про буття само по собі, про світ як такий, 
про загальні  атрибути дійсності,  про буття,  яке 
дано  в  знанні  [2:  6].  Предметом  нашого 

дослідження  ми  обрали  тлумачення  в  теорії 
А.Жольса  онтологічних  можливостей 
елементарної  Форми  Міфу в  її  зіставленні  з 
елементарною Формою Загадки. 

А.Жольс зазначав,  що наука  про літературу 
має  за  мету  тлумачення  художніх  явищ, 
виходячи з трьох атрибутів – естетики, змісту та 
форми, що передбачає відповідно розвиток трьох 
наукових  напрямків – естетичного,  історичного 
та морфологічного. Беручи за основу думку Гете, 
який зауважив, що слово Гештальт (нім. форма) 
є  певним  “узагальненням  аспекту  руху  та 
визнання  процесу з’єднання  частин  у  ціле,  яке 
має викінчений та фіксований характер” [6: 15], 
сучасник  В.Проппа  присвятив  свою  працю 
“Елементарні  Форми”  визначенню  завдань  та 
методики  третього  напрямку.  А.Жольс  зробив 
спробу  відповісти  на  глобальне  запитання: 
“Якою мірою сума визнаних та визначених форм 
складає  однорідну  єдність,  яка  ґрунтується  на 
принципі  порядку,  сполучних  зв’язків  та  внут-
рішніх  артикуляцій,  інакше  кажучи,  системи?”. 
Зрозуміло,  що дослідження форми як складової 
системи є вкрай продуктивним підходом, адже, 
як  зауважив  К.Леві-Стросс,  “не  знаючи  ладу, 
зовсім неможливо збагнути значення” [3: 450]. 

Основна  теза  праці  А.Жольса  міститься  у 
твердженні  –  форма художнього твору виникає 
внаслідок  процесу  мовлення.  “За  яких  умов 
мовлення є формоутворюючим процесом?”, “Як 
слово  може  бути  водночас  “конструкцією”  і 
“знаком”?”  –  питання,  на  які  намагається 
відповісти дослідник. Отже, студія “Елементарні 
Форми”  присвячена  дослідженню  форм,  “які 
з'являються в мовленні або є результатом роботи 
самого мовлення без, так би мовити, втручання 
поета”  [6:  18].  Елементарна  Форма,  на  його 
думку,  відрізняється від  форми художньої  тим, 
що  у  процесі  її  створення  участь  бере  власне 
мовлення – саме воно відповідає за впорядкуван-
ня форми, а також за її зміни, тобто за “перемо-
делювання форми”. Для виділення елементарних 
Форм  дослідник  застосовує  також  поняття 
“вербального акту” та “ментальної настанови”.

Елементарні  Форми  А.Жольса  та  їх  
характеристики 
Елементарні Форми, які виділяє науковець, не 

є  об’єктом  дослідження  ані  лінгвістики,  ані 
стилістики, ані риторики, ані поетики, себто вони 
функціонують  поза  традиційними  науковими 
системами.  Праця  німецького  вченого  описує 
дев’ять елементарних Форм, це –  Легенда, Сага,  
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Міф,  Загадка,  Вислів,  Обставина,  Пам’ятне,  
Казка  та  Дотеп (додамо,  що  їх  кількість  не 
доконечна). Елементарній Формі, за його теорією, 
властива актуалізація (так, Вислову властива актуа-
лізація ментальної настанови досвіду). Для кожної 
з  елементарних  Форм  (за  винятком  казки) 
науковець  добирає  предмет-елемент,  який  її 
втілює.  Разом із  тим,  кожна елементарна  Форма 
має властивість передавати свої можливості цьому 
предметові, який відтак набуває “сили” цієї форми. 
Таким чином, ми отримуємо таку серію пар (ми 
подаємо їх у порядку з’яви в монографії А. Жольса 
та застосовуємо курсив і велику літеру для відо-
кремлення авторських термінів од традиційних):

1/ Легенда – мощі 
2/ Сага – спадок
3/ Міф – символ
4/ Загадка – рунічні письмена
5/ Вислів – емблема
6/ Обставина – винагорода
7/ Пам’ятне – документ
8/ Казка – - - -
9/ Дотеп – карикатура
Як бачимо, класифікація А.Жольса є досить 

оригінальною, як, зрештою, й аргументація, яку 
він будує для доведення права на існування цих 
складових художньої системи. Окремої уваги, на 
нашу  думку,  варте  трактування  науковцем 
характеристик  таких  елементарних  Форм,  як 
Міф та  Загадка,  але  перед  тим,  як  перейти до 
них,  коротко  окреслимо  інші.  Слід  також 
нагадати,  що  поняття,  які  вже  існують  у 
літературознавстві  та  лінгвістиці  (легенда,  сага, 
міф,  загадка,  казка,  вислів та  ін.),  в А.  Жольса 
набувають  іншого  змістового  наповнення,  він 
часто-густо  відзначає  це  сам,  нарікаючи 
традиційні поняття терміном “учені Форми”. 

1/  А.Жольс  розуміє  Легенду як  складову 
визначеного сектору західної культури, що являє 
собою ціле, рамки якого є чітко визначеними (він 
має  на  увазі  християнську  легенду  в  тому 
вигляді, в якому вона існує в католицизмі). Отже 
Легенда цікавить  науковця  як  завершений  тип 
художнього втілення конкретної форми. 

2/ Елементарна Форма, яку дослідник нарікає 
Сагою  (інші  переклади фр.  la  Geste –  Героїчна 
пісня, Діяння), ґрунтується на ключових поняттях 
“родина”,  “клан”,  “кровний  зв’язок”.  Тут  увага 
приділяється  персонажам  та,  зокрема,  зв’язкам 
між ними.

3/  Вислів (або  Приказка)  є  поняттям,  якому 
властива “повчальна тенденція” (А.Жольс розріз-
няє “повчальну тенденцію” та “повчальний хара-
ктер”,  обираючи  між  двома  термінами  більш 
стриманий). Ця елементарна Форма утворюється 
за умови присутності трьох прикмет: функціону-
вання в народній мові, застосування мовного зво-

роту та використання піднесеного мовного реґістру. 
4/ Елементарна Форма, яку дослідник нарікає 

Обставина (інші переклади фр.  le Cas – Випадок,  
Казус), передбачає наявність події лихого вчинку, 
що містить два компоненти: 1/ порушення закону 
як норми; 2/ вчинок, що не може бути зіставлений 
із  нормою  (А.  Жольс  наводить  як  приклад 
відношення  злочинів  із  грецьких  трагедій  до 
сучасного  карного  кодексу).  Обставина містить 
радше  не  порушення  норми,  а  її  “розчинення”. 
А.Жольс проводить різницю між  Обставиною  та 
Легендою як  категоріями,  що  «мають  вагу» 
(мається на увазі принцип ваги: на одній її чаші – 
закон  (вага),  на  іншій  –  обставини  (противага). 
Якщо  ментальність  Легенди  враховує  чесноти 
(якості),  то  ментальність  Обставини –  кількості. 
Дослідник  наголошує  також  на  відмінності 
Обставини від  прикладу  та  зразка.  Обставини 
виникають там, де потрібно “зважити” речі: такими 
ситуаціями  може  бути  оцінка  смаків,  почуттів, 
логіки, куртуазної любові, релігії. В епоху різних 
кодексів,  які  були  певними  мірилами  вчинків, 
Обставина є  вкрай  розповсюдженою  формою 
(наприклад,  в  оцінці  вчинку  за  лицарським 
кодексом честі). Обставина наділена специфічною 
мовою оцінювання,  двозначність якої  подібна до 
мови  релігії.  Ця  так  звана  казуїстична  мова 
об’єднує  всі  царини,  де  відбувається  зіставлення 
вчинку з приписом. 

5/  Під  Пам’ятним учений  розуміє  правдиві 
події,  які  дозволяють  поділити  світ  на  віхи,  а 
відтак  конкретизувати  його.  Умовою виділення 
таких подій є відстань у часі,  оскільки з  часом 
переважна кількість подій розчиняється в череді 
інших,  а  сучасники  не  здатні  виділити  ті,  які 
надалі залишаться в пам’яті, та витлумачити їх, 
враховуючи часову відстань. Отже,  Пам’ятне – 
це  подія  в  такому  трактуванні,  в  якому  вона 
залишилася в пам’яті нащадків. 

6/ Поняття Казка в тлумаченні А. Жольса є 
категорією  значно  ширшою  ніж  жанр  оповіді, 
який  вона  називає  в  поетиці.  На  переконання 
науковця,  Казка містить  ментальну  настанову, 
яка ґрунтується  на так  званій “наївній моралі”, 
тобто народній  або афективній  етиці.  Основою 
такої моралі є “відновлення справедливості” – у 
Казці трагічне  спочатку  вводиться,  а  потім 
скасовується.  Якщо  вербальний  акт  Легенди 
включає наявність чеснот та дива, а вербальний 
акт Саги – родинного зв’язку, то вербальний акт 
Казки поєднує  несправедливість  (наприклад, 
факт позбавлення спадку), трагічне (неминучість 
боротьби  з  чудовиськом)  та  справедливість  в 
сенсі “наївної моралі” (отримання скарбу,  одру-
ження з принцесою тощо). 

7/ Дотеп,  за теорією А. Жольса, є формою, 
що  “розплутує  вузли”.  Оскільки  “заплутує 
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вузли” мовлення, то компонентами Дотепу є гра 
слів, комічне, сатира, іронія, жарт. 

8, 9/ Інші дві елементарні Форми –  Міф та 
Загадку –  ми  розглянемо  більш  детально, 
звернувши  увагу  на  онтологічний  аспект  їх 
функціонування в художньому просторі. 

Для більш точного виділення окремої форми 
прийнято зіставляти її з іншими, спорідненими з 
нею формами. В поетиці міф, як правило, порів-
нюється  з  казкою  та/або  легендою.  Легенда 
(букв.  пер.  “те,  що має бути  прочитаним”)  має 
закріплену  з  часів  середньовіччя  письмову 
форму, в якій вона досі функціонує в літературі 
та культурі. Казка отримала статус літературного 
жанру  лише  в  XVIII  ст.,  хоча  традиція  її 
художньої  транскрипції  існує  також  з  середніх 
віків.  Набувши  письмово  закріпленої 
транспозиції,  казка  продовжує  водночас  усне 
життя, тобто знаходиться посередині між усною 
та  письмовою  культурою.  Оскільки  міфові 
властиве усне функціонування, то казка нерідко 
вважається  “післядією  міфу”  або,  за  висловом 
братів Грімм, “дитям міфу”  [10:  60].  Ф.Вальтер 
відзначає  спорідненість  між  казкою  та  міфом 
“етнорелігійним”  (первинна  функція  якого 
полягає не у факті формального закріплення на 
письмі, а у факті “його ритуального повторення в 
сакральному  часопросторі”  [10:  60]).  Разом  із 
тим,  “унаслідок  діахронічної  еволюції 
традиційних  казок,  казка  отримує  спрощену 
канву  на  кшталт  міфу”  [10:  60],  а  основною 
відмінністю  між  казкою  та  міфом  є  ступінь 
“вірогідності”  їх  змісту  (щодо  інших  Див.  [7: 
87]).

А.Жольс  зіставляє  міф  із  загадкою  для 
розрізнення їх як елементарних Форм. Головною 
розбіжністю між ними він вважає те, що Загадка 
побудована  за  принципом  питання/відповідь, 
тоді як Міф ґрунтується на відповіді.

Міф  як  елементарна  Форма,  що  дає 
відповідь
Окреслюючи  значення  елементарної  Форми 

Міф, А.Жольс спершу відокремлює її від понять 
“міфи” та “міфологія”. Далі він аналізує біблійну 
оповідь про створення світу з метою визначення 
ролей  відправника  та  адресата  повідомлення 
біблійного  міфу:  “Хто  ставить  запитання? 
Людина.  Людина  бажає  зрозуміти  світ,  вона 
прагне  зрозуміти  його  не  лише  як  ціле,  але  й 
збагнути  його  складові,  такі  як,  наприклад, 
місяць  або  сонце.  Це  не  значить,  що  людина 
боїться та вагається спостерігати за ним сама, що 
вона воліє пізнати його поволі, спираючись лише 
на свій власний досвід. Це означає, що людина 
йде  назустріч  світові  так  само,  як  і  світ  іде 
назустріч  людині.  Людина  розпитує світ.  […] 

Людина  просить  світ  та  природні  явища 
дозволили  себе  пізнати.  Людина  отримує 
відповідь  (фр. réponse. – Г.Д.), вона отримує її у 
формі  читання  молитви  (фр.  répons.  –  Г.Д.), 
тобто  слова,  що йде їй  назустріч.  Світ  та  його 
явища  відкриваються  людині.  Коли  світ 
являється людині через  запитання та  відповідь, 
такий  процес  набуває  форми,  цю  форму ми 
називаємо “Міфом” [6: 81].

Ґрунтуючись  на  цьому  визначенні,  вчений 
зіставляє Міф із пророцтвом, оскільки вони обидва 
належать  до  однієї  ментальної  настанови –  як 
пророцтво,  так  і  Міф, передбачають  або  пере-
дрікають. А.Жольс зауважує,  що  передбачення та 
пророцтво (курсив –  А.Жольса)  можуть  бути  в 
певному  контексті  синонімами,  оскільки  вони 
обидва  скеровані  на  майбутнє,  однак ці  поняття 
слід  розрізняти,  адже  “пророцтво”  є  перед-
баченням,  яке  можна  пере-вірити,  тобто  перед-
баченням,  якому  можна  вірити,  “перед-вірити”. 
Таким чином, відстань між минулим та майбутнім 
скасовується, майбуття та минуле не розрізняються 
у сфері пророцтва” [6: 82]. На прикладі уривка з 
Ґенези  дослідник  доводить  також,  що  “за 
допомогою  одного  міфу  людина  може  пізнати 
повністю  лише  одне природне  явище,  яке, 
набуваючи  в  такий  спосіб  незалежності,  чітко 
відокремлюється  від  усіх  інших”  [6:  83].  Тобто 
кожному  природному  явищу  відповідає  свій 
власний міф. Ж.-І.Тадьє наголошує на антрополо-
гічному характері  теорії  А.Жольса:  “світ  склада-
яться  з  культивування  землі  селянином,  ручної 
праці майстра та тлумачення світу священиком” [9: 
255].

А.Жольс  проводить  різницю між  Міфом як 
елементарною  Формою  та  його  актуалізаціями, 
тобто між  Міфом та міфами. “Міф є елементар-
ною Формою, що випливає з ментальної наста-
нови її актуалізації; форма в якій ця елементарна 
Форма  постає  в  кожній  окремій  актуалізації,  є 
міфами або одним, осібно взятим міфом”, – пише 
дослідник [6: 84]. Незважаючи на те, що будь-яке 
явище пояснюється через свій власний міф, між 
осібними міфами існує  єдність, адже кожен раз 
міф народжується  внаслідок  однакового  акту  – 
“винаходу” об’єкта  пізнання  через  запитання/ 
відповідь [6: 84]. 

Розглянувши зміст понять Mythos та Logos на 
прикладі  уривка  з  “Одіссеї”,  науковець  робить 
висновок про те, що, якщо Logos є знанням, яким 
володіє  людина,  то Mythos є  знанням,  яким 
наділені  божества,  тобто  Mythos  є  пророцтвом, 
недоступним  людині.  Таким  чином,  “словом-
віхою”  [6:  86]  ментальної  настанови  Міфу як 
елементарної  Форми  А.Жольс  обирає  слово 
знання,  уточнюючи при цьому його семантику: 
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це  знання  не  в  сенсі  набору  відомостей,  а  в 
значенні “абсолютного знання, можливого лише 
за  умови  винаходу  об’єкта  пізнання  через 
запитання та відповідь з метою його пізнання та 
проявлення у слові, у пророцтві” [6: 86].

Отже,  Міф як  елементарна  Форма  актуалі-
зується  у  формі  міфів,  однак  у  праці  вченого 
присутній  інший  спосіб  проявлення  Міфу – 
умовна Форма (Аналогія). Ця форма не належить 
до ментальної настанови Міфу, однак вона може 
взаємодіяти  з  нею  іззовні.  Умовна  Форма 
виникає тоді, коли у процесі пошуку відповіді на 
запитання  відбувається  навмисне  вигадування 
міфу, позаяк кожне явище мусить мати свій міф, 
який  є  джерелом  відповіді  щодо  походження 
певного  явища,  відповіді,  яку  неможливо 
отримати за допомогою науки. Таким чином, міф 
у даному випадку не є міфом правдивим, він є 
лише  його  похідною,  тобто  міфом  правдо-
подібним.  Щоразу,  як відбувається  актуалізація 
Міфу, цей процес супроводжується виникненням 
умовних  Форм,  які  часто-густо  непросто 
відрізнити від актуалізованого  Міфу. “Справжнє 
надбання  знання  полягає  в  тому,  що  предмет 
пізнання  твориться, виходячи з ситуації даного 
предмета.  Проте  воля  до  пізнання  супровод-
жується  ментальною  настановою,  в  якій  світ  є 
результатом  опитування  та  його  волі  бути 
опитаним,  а  також  бажання  відповісти  та 
отримати відповідь. Поряд із  пізнанням існує та 
форма, в якій речі та зв’язки між ними насправді 
творяться,  виходячи  з  вірогідного  пророцтва. 
Поряд  із  твердженням,  яке  претендує  на  
універсальність, існує  Міф,  що  зумовлює 
достатню логічність речей” [6: 90].

Дослідник  підкреслює,  що  між  міфом  і 
наукою  немає  хронологічного  зв’язку  –  міф не 
перетворюється  на  наукове  знання.  Знання  та 
міф завжди йдуть поруч,  але ніколи не перети-
наються.  З  одного  боку,  знання  намагається 
спростувати  міф,  з  іншого  –  воно  нерідко 
вдається до його використання в формі умовного 
Міфу –  імітації  Міфу.  В  свою  чергу  міф 
звертається до знання, він це робить найчастіше 
тоді,  коли сила його впливу меншає.  Ш.Фукріє 
розглядає  етнорелігійний  міф  та  науку  як  два 
шляхи для отримання знання. Ці два антиномні 
дискурси,  які  мають  на  меті  пізнати  світ, – 
комплементарні. “Там, де наука сумнівається та 
заперечує, етнорелігійний міф формулює знання, 
що  є  остаточним  і  не  потребує  перевірки”  [5: 
320].  На переконання В.-Ф.Отто (“Міф і  слово, 
1987), наука прагне точності, а міф – вірогідності 
(тут термін “вірогідність” додає до когнітивного 
виміру  знання  функції  відкриття  та  прояву 
мудрості).  Це  призводить  до  зіткнення  двох 
специфічних функцій мови: 1/ “вербальний акт” 

міфу є запорукою появи знання; 2/ наука творить 
знання шляхом називання,  ідентифікації,  порів-
няння,  класифікації  тощо.  Міф та  наука  мають 
також  різні  способи  впорядкування  дискурсу. 
Так, міф, на відміну від науки, ніколи не вдається 
до пояснення пояснень,  а  наука,  на відміну від 
міфу, майже ніколи не використовує наративи. 

А.Жольс  звертає  увагу  на  те,  як  ментальна 
настанова  Міфу,  скерована  на  знання,  в  який 
спосіб вона освоює світ. Його зауваження з цього 
приводу стосується наявності “стійкості” Міфу (під 
“стійкістю”  А.Жольс  розуміє  поєднання 
множинних  подібних  елементів  в  одне  ціле). 
“Щоразу,  як  відповідь  спростовує  запитання, 
щоразу,  як  цей  світ  стає  творенням,  завжди 
присутня  подія” [6:  92].  Міф  завдячує  своєю 
“стійкістю” події, яка є основою єдності – “подія 
визначає  вербальний  акт  Міфу” [6:  92].  Однак 
вербальний  акт  Міфу –  суперечливий:  “У  тій 
формі, якою є Міф, всі елементи, на які скерована 
настанова  до  знання,  всі  елементи  світу,  що  є 
водночас  стійкими  та  множинними,  підпорядко-
вуються вербальному актові, котрий їх розминає та 
пропускає  через випробовування єдиною подією, 
внаслідок чого вони віднаходять значення як своєї 
множинності, так і своєї стійкості” [6: 93].

Виходячи з  такої  позиції,  дослідник  тлума-
чить  значення  понять  питання  та  відповіді. 
Відповідь об’єднує поодинокі елементи в подію, 
й  саме  цю  подію умовна  Форма намагається 
скопіювати  та  пародіювати  –  пояснення  явища 
відбувається через подію, привнесену ззовні, а не 
народжену  внаслідок  вербального  акту,  як  це 
відбувається  в  Міфі (дослідник  зауважує,  що 
явища,  які  прагне  пояснити  Міф, не  завжди  є 
явищами  Природи).  Поняття  запитання  та 
відповіді тісно пов’язані не лише з Міфом, але й 
з  пророцтвом.  “У  пророцтві  запитання  та 
відповідь  є  “передбаченням”,  яке  стосується 
окремого випадку, тоді як у міфі вони скеровані 
[…] на постійність. З цієї причини передбачення 
Міфу у вербальному акті  закріпляється шляхом 
його  систематичної  актуалізації,  тоді  як 
передбачення пророцтва згасає, так і не набувши 
узагальненої  форми,  залишаючись  окремою 
відповіддю в осібному випадку” [6: 95].

Отже, підсумуємо. За теорією елементарних 
Форм А. Жольса: 1/  Міф як елементарна форма 
ґрунтується  на  ментальній  настанові  до  знання 
через отримання відповіді, яка є наслідком про-
цесу  творення  предмета  пізнання.  2/  Міф під-
дається актуалізації,  внаслідок якої  з’являються 
окремий  міф  або  міфи.  3/  Вербальний  акт  є 
умовою  актуалізації  Міфу.  4/  Щоразу,  як  Міф 
актуалізується, він повторюється у вигляді події, 
яка  консолідує  в  собі  множинні  елементи  й  в 
такий спосіб сама стає міфом. 5/ Поряд із Міфом 
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існує  умовна  Форма,  яка  є  імітацією 
елементарної  Форми.  6/  Пророцтво  є  формою 
відповіді,  що  її  Міф дає  людині,  яка  прагне 
пізнати світ.  7/  Знання не є наступною стадією 
після Міфу: знання та Міф взаємодіють, але вони 
не пов’язані узами спадковості.

Загадка  як  елементарна  Форма,  що 
ставить запитання
На відміну від  Міфу,  який є відповіддю на, 

так би мовити, “приховане” запитання, Загадка є 
радше  запитанням,  тобто  певним  закликом  до 
відповіді.  Разом  із  тим,  обидві  елементарні 
Форми  об’єднані  одним  ключовим  поняттям  – 
“ знання ”. Міф (запитує людина/відповідає світ) 
дає відповідь, себто знання, у формі пророцтва. 
Тоді  як  у  Загадці  (запитує  людина/відповідає 
людина) запитання спонукає до знання. Той, хто 
ставить запитання (“мудрець” [6: 105]), спонукає 
того,  хто  має  дати  відповідь,  довести,  що  він 
також є “мудрецем”. На відміну від Міфу, знання 
тут  присутнє  з  моменту постановки  запитання, 
що дозволяє дослідникові зробити висновок про 
“активність  Міфу” та  “пасивність  Загадки” по 
відношенню  до  знання.  Таким  чином,  Міф 
“полегшує”  прагнення  людини  до  пізнання,  а 
Загадка його “утискає” [6: 105].

Форма  Загадки невід’ємно  пов’язана  з 
категорією випробовування. Факт випробовуван-
ня  вимагає  присутності  двох  його  учасників  – 
“того,  хто  випробовує”,  та  “того,  хто  підлягає 
випробовуванню”. “Мудрець” (той, хто випробо-
вує) – це зазвичай демонічна істота, чудовисько, 
яке утискає права людей. Однак випробовування 
може  відбуватися  також  у  формі  суду  (тут  не 
йдеться про засідання суду з метою покарання за 
помилку). В ході судового слідства суддя прагне 
здобути відповідь, яку заздалегідь знає звинува-
чений. Важливою рисою такого типу випробову-
вання  є  конечна  необхідність  здобуття  цього 
знання.  Загадку загадує  звинувачений,  якщо 
суддя її не відгадає, то він утрачає статус судді.

Вітальний  характер  Загадки проявляється  у 
випадку, коли успішний або провальний резуль-
тат її відгадування викликає смерть або покаран-
ня однієї  зі  сторін випробовування.  Наприклад, 
загадка Сфінкса (загадує  божество/відгадує  лю-
дина)  містить  формулу  “Відгадай  або  помри!”, 
яка доповнюється іншою – “Відгадаєш – помру 
я”. Іншим зразком вітального випробовування є 
загадка Ілло (загадує людина/відгадує божество): 
якщо  загадка  не  відгадується,  людина  отримує 
свободу або життя.  Ці  приклади демонструють 
два протилежні полюси однієї ментальної наста-
нови: не здобути знання та померти або володіти 
знанням, яке недоступне іншим, та жити.

А.Жольс  виводить  Загадку як  елементарну 

Форму за допомогою поняття “розкодування” [6: 
109].  Виходячи  з  того,  що  розкодувати  можна 
лише  те,  що  було  раніше  закодованим,  акт 
кодування  належить  тому,  хто  загадує  загадку. 
Дослідник  задається  питанням  про  мету  та 
наміри такого  кодування.  Загадка  є  випробову-
ванням,  внаслідок  якого  обидві  сторони  зали-
шаються з однаковими знаннями. Але в того, хто 
загадує,  повинна  бути  причина  для  того,  щоб 
загадати  саму  ту  загадку,  яку  він  загадує,  та 
загадати її саме тій людині, яка має її відгадати. 
Таким чином, справжня та єдина мета загадки – 
не зміст, а факт її розв’язання, адже загадка, яку 
не відгадано, не є загадкою. 

Інше  питання,  яке  цікавить  дослідника, 
стосується засобів кодування відповіді в Загадці, 
адже воно повинно відбуватися мовою того, хто 
відгадує.  Тобто  слова  мають  мати  спільні 
значення як для того, хто кодує відповідь, так і 
для того, хто її віднаходить. Таку мову А.Жольс 
називає  “спеціальною  мовою”  й  наголошує  на 
тому,  що саме нею реалізується вербальний акт 
[6:  116].  Цій  “спеціальній  мові”  властива 
двоякість:  з  одного  боку,  вона  мусить  бути 
“втаємненою”, а з іншого – гарантувати можли-
вість  розуміння.  В  цьому  науковець  убачає 
“підступність  Загадки” [6:  117].  Додамо,  що  в 
загадці,  як  у  художній  формі,  також присутній 
“смисловий  тавтологізм”,  адже  загадка  народ-
жується водночас з відгадкою [4: 209].

Ментальна  настанова  до  знання  є  тією 
категорією, яка дозволяє виокремити  Загадку як 
елементарну форму від загадки як художньої або 
“вченої”  форми,  хоча  обом  формам  властива 
“домінантна  інтелектуальна  функція”  [4:  209]. 
Загадка як  елементарна  Форма  доводить 
загальну  доступність  знання,  незважаючи  на 
існування кодів і, зокрема, закритих спільнот, які 
володіють знанням,  допускаючи до нього лише 
“посвячених” (більш докладно про них ітиметься 
в наступному підпункті).

Загадка – Міф – Знання
Зіставляючи  Загадку з  Міфом,  науковець 

звертає увагу на те,  що в  Міфі важливий зміст 
відповіді,  тоді як у  Загадці “опитуваний випро-
бовується  на  предмет  наявності  гідності”: 
відгадав загадку – значить маєш гідність [6: 109]. 
Відтак у Загадці вирішальну роль відіграє статус 
учасників  випробовування.  Той,  хто  загадує 
загадку, – “мудрець” – утілює знання, на початку 
доступне лише йому або спільноті тих, хто також 
володіє цим знанням. Той, хто відгадує загадку, 
прагне здобути знання й увійти до цієї спільноти 
та, довівши відповіддю свою зрілість, перебувати 
в її лавах. Відгадка є таким собі паролем, який 
відкриває  вхід  у  раніше закритий  простір,  і  це 
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входження  є  питанням  життя  та  смерті  як  для 
першого,  так  і  для  другого.  В  таких  умовах 
кодування  повинно  здійснюватися  з  огляду  на 
конечну  необхідність  розкодування.  Отже,  ця 
спільнота, ввійти до якої можуть лише посвячені 
(тобто наділені таємним знанням), є спільнотою 
таємною,  а  умовою  посвячення  є  мудрість  її 
нового  члена  (для  ілюстрації  своєї  думки 
А.Жольс  наводить  як  приклад  діяльність 
франкмасонських спільнот).

Отже,  в  Міфі наявна  ментальна  настанова 
спільноти витворювати світ у формі відповіді та 
питання,  а в  Загадці – випробовувати того,  хто 
відповідає,  помістивши  відповідь  у  питання. 
Яким би не було наповнення  Загадки (це може 
бути  Міф або щось інше), одна річ є певною – 
той, хто загадує,  володіє знанням і репрезентує 
конкретну спільноту; тоді як метою для того, хто 
відгадує,  є  здобуття  цього  знання.  Виходячи  з 
такого  бачення,  Загадка має  зв'язок  із  Міфом, 
адже  кодуванню  підлягає  власне Міф.  Щодо 
Міфу,  то  тут  таємне  знання  для  входження  в 
таємну спільноту стосується походження світу та 
природних  явищ:  “Таємність  ґрунтується  на 
істині,  якою володіє спільнота,  а  також на від-
критті цієї істини в акті повторення змісту цього 
відкриття” [6: 111]. Іншими словами, зміст, який 
єднає спільноту, є Міфом і знанням воднораз.
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RESUME

Dans son ouvrage “Formes simples” paru en 1930, c’est-à-dire deux ans avant “la Morphologie du  
conte” de V.Propp, A.Jolles étudie la légende, la geste, le mythe, le conte, la devinette, la locution, le cas,  
les mémorables, le trait d'esprit, dont il détermine les formes et interprète les figures. Il marque la différence  
entre  les  Formes  simples,  qui  sont  enracinées  dans  le  langage,  et  les  formes  plus  traditionnellement  
considérées comme “littéraires”.  L'auteur déduit  chacune d'une “disposition mentale” déterminée et du 
“geste verbal”. Le Mythe et la Devinette comme Formes simples présentent un intérêt dans leur dimension  
onthologique, que A.Jolles développe à partir de la présence dans les deux formes de la question et de la  
réponse. Ainsi il formule la définition du Mythe comme de la forme qui prend place “quand l’univers se crée  
[...] à l’homme par question et par réponse”.

Mots-clés: André Jolles, Forme simple, Mythe, Devinette, Savoir, Geste verbal, Disposition mentale.
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МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “КРАСА” В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Об’єктом  дослідження  є  лексеми,  які  вира-
жають концепт “краса” у сучасній французькій 
мові.  За  даними  лексикографічних  джерел 
вивчена  семантика  базових  лексем,  які  
складають  лексико-семантичні  групи  іменників,  
прикметників  і  дієслів,  пов’язаних  з  концептом 
“краса”.  Виявлено,  що  досліджуваний  концепт 
має  три  форми  вираження:  експліцитно-
безпосередню,  експліцитно-опосередковану  і  
імпліцитну.

Ключеві  слова:  концепт,  “краса”,  лексема,  
лексико-семантична  група,  експліцитно-без-
посередня,  експліцитно-опосередкована  і  імплі-
цитна форми вираження.

Поняття “краса” є невід’ємною частиною сві-
тової духовної культури. В лінгвістичних розвідках 
воно розглядалося у різних аспектах, наприклад, на 
підставі понятійного поля – у французькій мові [1], 
на  підставі  семантичного поля,  репрезентованого 
прикметниками зі значенням “краса”, – в болгарсь-
кій і російській мовах, зокрема Дапчева Йовка [2: 
1].  Вивчено лексико-семантичні засоби репрезен-
тації  концепту КРАСА у зіставному аспекті – на 
матеріалі  німецької  ті  російської  мов  [3], 
англійської та російської мов [4], специфіку його 
мовної  репрезентації  в  поетичній  картині  світу 
українських шістдесятників [2], у російській поезії 
[5]  і  т.д.  Проте  лексико-семантична  група  слів 
“краса”  у  сучасній  французькій  мові  в  аспекті 
встановлення семантичних зв’язків між складови-
ми цієї  групи ще не була  об’єктом спеціального 
дослідження.

Основною  метою  нашого  дослідження  є 
вичленування  складових  лексико-семантичних 
парадигм, якими виражається поняття “краса” у 
системі французької мови. А це, згідно з думкою 
І.А.Стернина,  і  є  аналізом ядра концепту через 
“аналіз співвідношення лексем, які об’єктивують 
концепт  у  мові,  а  також  надають  можливість 
виявити деякі складові концепту” [6: 62]. 

В сучасній лінгвістиці існує два напрями дос-
лідження  концептів.  Представники  першого,  які 
вивчають теоретичне пізнання, вважають, що “кон-
цепт” – одиниця оперативної свідомості, яка висту-
пає цілісним відображенням дійсності. Концепти 
відображають зміст накопичених знань [7; 8; 9; 6].

Представники культурологічного напряму, які 
досліджують  повсякденну  свідомість,  розгля-
дають концепт як ментальне утворення, відзначе-
не етносемантичною специфікою [10; 11, 12; 13]. 

В  даній  статті  необхідно  дати  визначення 
термінів  “поняття”  і  “концепт”.  Н.Н.Болдирев 

вважає,  що,  “якщо  у  понятті  розрізняють  його 
обсяг –  клас  предметів,  що  підходить  під  дане 
поняття, і зміст – сукупність загальних і істотних 
ознак  поняття,  що  відповідають  цьому  класу, 
терміном концепт називають лише зміст поняття, 
а також понятійну частину значення” [8: 17]. 

Концепт виражається у вигляді певного обра-
зу. І.А.Стернин розглядає концепт у вигляді хма-
ри [6],  Н.Н.Болдирев – як снігову кулю [8].  Ми 
поділяємо думку І.А.Стернина,  який вважає,  що 
“крім ядра, концепт має об’ємну інтерпретаційну 
частину – сукупність слабо структурованих пре-
дикацій, які відображають інтерпретацію окремих 
концептуальних ознак” [6: 61]. Таким чином, ядро 
концепту  –  це  базовий  шар,  а  інтерпретаційна 
частина – це його периферія.

Ядро концепту найкраще за все відбиває се-
мантика основного слова (лексеми).  Для дослід-
ження  семантики  слова  “краса”  здійснено  його 
компонентний аналіз, який має на меті розкласти 
значення на мінімальні значущі складові (семи) і 
описати словарний склад мови (а також лексико-
семантичної  групи)  за  допомогою  “обмеженої  і 
порівняно невеликої  кількості  цих одиниць”  [14: 
8].  Матеріалом  дослідження  слугували  дані 
словників “Le Grand Robert Électronique”, “Nouveau 
Petit Larousse illustrée” та “Dictionnaire Analogique”. 

I. Насамперед, з лексико-семантичною групою 
“краса” співвідносні іменник beauté та прикметник 
beau, що може також бути іменником. За даними 
словників, вони містять нижченаведені семи:

1. Ознака того, що є красивим
Ідеальна краса (La beauté idéale,  parfaite), що 

співвідноситься  з  поняттям  “perfection” 
(неперевершеність): красиве в музиці, у живопису, 
в  літературі,  у  мистецтві  (art)  –  це  закони  пре-
красного. Дослідження прекрасного (l’étude de la 
beauté)  пов’язане  з  esthétique (естетика, 
гармонійність).

Le sentiment  de la beauté належить до сфери 
“Emotion (esthétique), goût”. Всі ці поняття нале-
жать до естетики. Наприклад, vénusté, що означає 
“грацію і елегантність”, використовують тільки у 
літературній мові.

У цій словниковій статті  наводиться  багато 
видів краси,  що пов’язуються  із  любов’ю,  сма-
ком, почуттям красивого. 

2. Краса як риса красивої людини
La  beauté  physique –  фізична  краса;  краса 

обличчя, посмішки, тіла.
Une beauté:  у  цьому випадку слово beauté  з 

артиклем “une” перекладається як “красуня”. Мо-
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лода  жінка  може  бути  красивою  завдяки  моло-
дості чи шляхетності. Краса людини виражається 
іменником  beau  у  значенні  фата:  un  beau,  un 
élégant, un vieux beau – старий серцеїд.

Те ж саме стосується жіночого роду іменника 
belle.  Він  означає  жінку,  що  є  красивою, 
привабливою: une belle.

Belle може використовуватися для позначення 
коханої жінки: il était auprès de sa belle.

3. У  словниках  зафіксовано  й  приклад 
множини  для  вираження  якостей  не  тільки 
людських, але й речей чи місць. Les beautés de cette  
femme lui ont tourné la tête. Les beautés d’un texte. 

З  тим  же  компонентом  значення  викори-
стовуються слова  agrément (приємність), charme 
(зачарування),  élégance (добірність).

4. Як вже зазначалося, beau може бути  імен-
ником  і  означає  те,  що  дозволяє  відчути  есте-
тичне переживання. Наприклад, є декілька сфер, 
де beau використовується саме у цьому значенні: 

Le beau d’une chose. Речі прекрасної  якості: 
acheter du beau. Elle n’aime que le beau.

5. Краса може бути виражена процесом.
Наприклад, коли йдеться про собаку.  Faire le 

beau – служити. Собака виконує свій обов’язок і у 
зв’язку з цим поводиться як слід, тобто красиво.

В словнику Dictionnaire analogique наводяться 
власні  імена,  що  здавна  були  синонімами  до-
вершеної краси та чарівності, наприклад: Аполлон 
(Un Apollon), Адоніс (Un Adonis), а  жіночу красу 
визначають  за  допомогою  імені  богині  Венери 
(Une Vénus) – богині краси у римській міфології. 
Людська,  жіноча  краса  порівнюється  з  німфою 
(nymphe),  богинею  (déesse),  ідолом  (idole)  та 
любов’ю (amour). Сама краса порівнюється з гра-
цією (vénusté). Атрибут людської краси – принад-
ності (attraits), чари (appas).

У  французькій  мові  існує  ще  кілька 
складових  лексико-семантичної  групи  “краса”, 
які  знаходяться  на  периферії  полів  “краса”  і 
“манери”, наприклад: grâce, noblesse, majesté. 

II. Розглянемо лексему beau як прикметник.  
Поняття “красивий” може розглядатись в есте-

тичному аспекті. Красивий – це той, хто викликає 
почуття захоплення, часто змішане з задоволенням 
через якості  рівноваги, пропорцій,  що  забезпечу-
ють ефект позитивної естетичної оцінки. 

Окремо  виділяють  слова,  що  використову-
ються  для  вираження  зовнішньої  краси  людини. 
Un bel homme, une belle personne, être beau, une belle  
jeune fille.  Синонімом є  прикметник   harmonieux, 
що має більш виразну естетичну складову.

Коли  йдеться  про  різні  частини  тіла,  у 
словниках наводять такі  приклади,  як:  Un beau 
visage,   de  belles  épaules.  Метафоричний  вираз 
“manger  à  belles  dents” –  їсти  з  шаленим 
апетитом – передає також іронічний аспект. 

Прикметник beau може характеризувати:
1. Дію, якість: Un beau port, de belles façons.
2. Соціальну категорію: le beau monde, тобто 

елегантне, блискуче товариство.  
3. Тварин, як-от: Un beau cheval; une belle bête.
Beau співвідноситься  з  неживими  речами, 

створеними людиною чи властивими природі: Un 
beau paysage. Une belle nature. Mon beau village.

Про  природні речі  кажуть:  une  belle  pomme 
rouge, une belle salade.

Ще одна категорія речей, зроблених людськи-
ми руками, що, в свою чергу, поділяється на: un bel  
appartement (місця  проживання),  une  belle  robe 
(одяг),  un  beau  meuble (меблі),  une  belle  fresque 
(витвір мистецтва).

4. Погоду: Le baromètre est au beau.
 Для характеристики моря як прекрасного ви-

довища використовують синонім “calme”: calme,  
sans vagues.

5.  Розум,  інтелектуальні  властивості:  краси-
вий розум  має той,  хто може створити надзви-
чайні речі, вищої якості.  Un bel esprit – людина, 
що володіє надзвичайними знаннями. 

6.  Дисципліни  та  інтеллектуально-естетичну 
продукцію: les belles-lettres; un beau vers; une belle  
invention; une belle pensée. Особливим компонен-
том цієї групи є поняття “le bel usage” - це вико-
ристання мовлення, що вважається кращим з есте-
тичного погляду.

Прикметник  beau використовується,  коли 
йдеться  про  аудіальну  здатність  сприйняття 
мистецтва взагалі,  зокрема музичних творів (un 
beau  morceau  de  musique ;  une  belle  sonate)  і 
театральних видовищ (un beau rôle).

Beau може кваліфікувати дію, завдяки чому 
твір,  характер, аспект твору розглядається як по-
зитивний.  Наприклад:  Un beau pinceau:  un  bon 
peintre.  Une belle plume: un bon écrivain.  Як ба-
чимо, тут наявні і суб’єкт, і об’єкти цієї дії.

У моральному та психічному плані красивим 
є те, що:

1)  викликає  позитивну  оцінку  своїми  етич-
ними  властивостями:  de  beaux  sentiments,  une 
belle vie, une belle ardeur, un beau destin; 

2)  має  позитивні  якості,  приємні  сторони, 
наприклад:  une belle santé,  une belle vieillesse;  de  
belles aventures; une belle situation, de belles espé-
rances; un beau jour. Красу дня можна сприйняти 
візуально, але сподівання красиві тільки в мислен-
ні;

3) викликає позитивну оцінку завдяки своїм 
розмірам, силі, інтенсивності:  Une belle prise, un 
beau  poulet.  Une  belle  somme  d’argent.  Un  bel  
appétit. Un beau coup de filet. Un bel homme, une  
belle femme, de grande taille. Використовується як 
у зв’язку з живими істотами, так і з речами.

4)  Beau може використовуватись з іронією у 
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значенні,  протилежному  його  звичайному  зна-
ченню: Voyez ce bel assemblage! De belles paroles.  
Drôle (дивний) – цей прикметник вельми дивно 
бачити  в  синонімічному  ряду,  але  в  ньому 
виражається іронічне ставлення.

III. Частиною  лексико-семантичної  групи 
“краса” у французькій мові є дієсліва, наприклад: 
embellir (робити красивим, прикрашати). 

У сфері фізичного та візуального сприйняття:
1) Значення “прикрашати свою зовнішність” 

виражається  ще  такими  дієсловами,  як  ajuster 
(поправляти),  arranger  sa  coiffure  (поправляти 
зачіску), fleurir (прикрашати квітами);

2) У значенні “прикрашати, декорувати” farder 
(красити, прикрашати), décorer (декорувати), illu-
miner (прикрашати світлом), orner (прикрашати).

У моральному та естетичному плані лексико-
семантична  група  “краса”  представлена  дієсло-
вами:  rehausser (хвалити),  idéaliser (ідеалізувати), 
лексемами agrémenter, imager, émailler, égayer,  які 
мають  значення  “прикрашати”,  зокрема  своє 
мовлення, свій стиль, своє оповідання. 

Отже, за даними лексикографічних джерел, се-
мантичними компонентами “краси” є: Adonis, agré-
ment, amour, Apollon, appas, art, attraits, beau, char-
me,  déesse,  élégance,  esthétique,  harmonie,  idole,  
majesté, noblesse, nymphe, perfection, symétrie, sédu-
ction, vénusté, Vénus; artistique, brillant, beau, belle,  
calme,  charmant,  élégant,  esthétique,  ensoleillé,  
grand,  harmonieux,  agréable,  limpide,  sculptural,  
splendide; embellir,  ajuster,  arranger  sa  coiffure,  
fleurir,  farder,  décorer,  illuminer,  orner,  rehausser,  
idéaliser, agrémenter, imager, émailler, égayer.

Проведений  аналіз  показав,  що  семантичні 
зв’язки  між  досліджуваними  одиницями  можуть 
бути безпосередніми і опосередкованими. Безносе-
редні семантичні зв’язки спостерігаються в тих ви-
падках,  коли  в  парі  слів  одне  з  них  може  бути 
компонентом  значення  іншого  члена  лексико-се-

мантичної групи чи коли ці два слова в одному із 
своїх  значень  можуть  тлумачитися  одне  через 
інше,  наприклад,  beauté і  perfection:  “perfection 
c’est la beauté de la musique et de la peinture” [16] . 

Зіставимо семантичні компоненти наведених 
лексичних одиниць,  зв’язки між якими можемо 
продемонструвати на матриці, яка складалась за 
методикою В.Г.Вілюмана [15: 56].

Опосередкований  семантичний  зв’язок  між 
словами присутній у тих випадках, коли з двох слів 
одне одного не пояснює, однак їх спільний компо-
нент названий третім словом, наприклад, beauté і 
аppas, мають спільний компонент charme. Опосе-
редковані  семантичні  зв’язки  можуть  бути  двох 
видів. Перший – коли два чи більше слова мають 
один  чи  кілька  спільних  семантичних  компо-
нентів, наприклад  beauté  і  аppas,  об’єднуються 
семантичним компонентом charme. Цей зв’язок на-
звемо експліцитно-опосередкованим і позначимо ^.

Інший вид опосередкованого зв’язку спостері-
гається тоді, коли у двох слів немає спільних ком-
понентів значення, і вони зближаються тільки на 
основі  того,  що  семантична  спільність  є  у  тих 
слів, що їх пояснюють. Наприклад, beauté і vénus-
té, élégance не мають спільних компонентів, однак 
beauté пояснюється  через  charme,  а  charme має 
компонент agrément;  vénusté,  élégance поясню-
ються через  attrait, що, у свою чергу, пов’язане з 
agrément . А agrément пов’язане з charme. У такий 
спосіб  встановлюється  семантичний  зв’язок  між 
beauté та  vénusté,  élégance. Такий зв’язок є імплі-
цитно-опосередкованим; позначимо його в табли-
ці *.  Безпосередній  семантичний  зв’язок 
позначимо +.

У  таблиці  1  продемонстровано  семантичні 
зв’язки між лексичними одиницями – іменниками, 
що складають лексико-семантичну групу “краса” 
у французькій мові. Ми виділили 24 лексеми, які 
найбільш загально описують красу.

Табл. 1
Безпосередні та опосередковані зв’язки між досліджуваними лексичними одиницями (іменники)
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beauté + ^ + ^ + ^ * + + ^ + * * * * + + + ^ * *
perfection + * + ^ ^ ^ * *
agrément ^ ^ + ^ * *
art +
appas ^ + ^ *
charme + +
attraits ^
vénusté *
élégance * *
esthétique +
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beau + +
déesse ^
harmonie +
idole *
majesté *
noblesse *
amour *
Vénus + ^ +
Adonis + ^
Apollon + ^
nymphe ^
symétrie * * +
séduction * * *

Лексико-семантична група “краса” у французь-
кій  мові  виражається  також  за  допомогою  при-
кметників.  Насамперед,  це  прикметники  beau і 
belle. 

У сфері фізичного та візуального сприйняття:
1)  Поняття  “людська  краса”  виражається  ще 

такими прикметниками, як  harmonieux (гармоніч-
ний),  sculptural (скульптурний),  grand (той,  що 
красивий своєю величчю), які існують на периферії 
понять “краса” та “форма”.

2) Поняття “краса речей” виражається також 
такими  прикметниками,  як  brillant (сяючий, 
блискучий), splendide (розкішний)

У моральному та естетичному плані: 
1)  красивий  той,  хто  має  гарні  манери  та 

добрий характер.

2)  красивим  є  витвір  мистецтва,  якщо  він 
здатний захоплювати 

3) погода, як природне явище може бути гар-
ною. В цьому випадку спадають на думку ensoleillé 
(сонячний), limpide (прозорий), calme (спокійний). 

У  таблиці  2  продемонстровано  семантичні 
зв’язки  між  лексичними  одиницями  –  прикмет-
никами, що складають лексико-семантичну групу 
“краса” у французькій мові на прикладі 15 лексем, 
які найбільш повно відображають красу.

Прикметники artistique,  charmant,  splendide, за 
даними словників,  співвідносяться з  красою (яка 
представлена лексемами beau, belle) безпосередньо.

Опосередкований семантичний зв’язок наявний 
між beau і harmonieux. Лексема аgréable наводить-
ся в словникових статтях цих прикметників.

Табл. 2
Безпосередні і опосередковані зв’язки між прикметниками, пов’язаними з поняттям краси
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beau, belle ^ * + * + + + + * * ^ + *
brillant ^ ^ + + ^

calme * *
charmant +
élégant * +
harmonieux ^ + +
agréable + * +
esthétique + +
artistique + + +
ensoleillé * ^

limpide * +
sculptural ^ +
splendide + + ^

grand * ^ ^

У випадку лексем beau та  limpide встановлено, що beau пояснюється  через  splendide , а  splendide 

90



має компонент brillant;  limpide пояснюються через 
brilliant.  Тому ці два прикметники пов’язані імплі-
цитно.

У групі дієслів безпосередньо пов’язані  embe-
llir, farder, orner. У випадку embellir та agrémenter 
виявлено спільний компонент orner. Так само по-
в’язані  дієслова  ajuster,  arranger sa  coiffure,  
idéaliser та embellir.

Дієслова embellir та égayer не мають спільних 
компонентів,  однак embellir пояснюється  через 

orner ,  а  orner має компонент agrémenter; égayer 
пояснюється  через  rendre  agréable,  що,  у  свою 
чергу,  пов’язане з  agrémenter .  Імпліцитно-опосе-
редкований зв'язок встановлюється між embellir та 
égayer. 

У таблиці 3 наведено семантичні зв’язки між 
лексичними  одиницями  –  дієсловами,  що 
складають  лексико-семантичну  групу  “краса”  у 
французькій  мові.  Ми  виділили  14  лексем,  які 
репрезентують різні види зв’язків між дієсловами.

Табл. 3
Безпосередні і опосередковані зв’язки між досліджуваними лексичними одиницями (дієслова)
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embellir ^ ^ * + + * + * ^ ^ * * *

ajuster ^

arranger 
sa coiffure

^

fleurir *
farder +
décorer +
illuminer *
orner + +
rehausser * +
idéaliser ^ +
agrémenter ^ +
imager * + +
émailler * + +
égayer * + +
Отже, дослідивши концепт краси на лексич-

ному рівні, що передбачало вивчення семантики 
слів,  які  входять до складу лексико-семантичної 
групи.  Створюючи синонімічні  ряди, ми дійшли 
висновку, що в системі французької мови поняття 
“краса” має три форми лексичного вираження:

1) експліцитно-безпосереднє  (beauté,  
perfection, charmant, orner, embellir та ін.); 

2) експліцитно-опосередковане  (appas,  agré-
ment, brillant, idéaliser та ін.);

3) імпліцитне  (vénusté,  élégance,  calme,  
imager та ін.).

Перспективою  подальшого  дослідження  є 
вивчення  функціонування  лексико-семантичної 
групи  “краса”  у  творах  французьких  поетів, 
оскільки  саме  в  ліриці  зустрічаються  різні 
лексеми,  що  входять  до  складу  досліджуваної 
лексико-семантичної групи.
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SUMMARY

The object under study is the lexemes that represent the concept of BEAUTY in the modern French  
language. According to the data of the lexicographical sources this article characterizes the semantics of the  
lexemes of the lexico-semantics groups of nouns, adjectives and verbs which are connected with the concept  
of “beauty”. The study revealed that this concept has got three forms of representation such as explicit  
direct, explicit indirect, implicit.

Key words: concept, “beauty”, lexeme, lexico-semantic group, explicit direct, explicit indirect, implicit  
forms of representation. 
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ФУНКЦІЇ ПОРТРЕТНОГО ОПИСУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Розглядаються  основні  функції  словесних 
портретних описів. Логічно підведено до виснов-
ку, що словесний портрет є багатофункціональ-
ним,  що  пов’язано  з  функціональною наповнені-
стю художнього тексту в цілому.

Ключові  слова: художній  текст,  функція,  
портретний опис, персонаж

Портрет у дійсності – не лише описова пауза чи 
прикраса  художнього  тексту,  він  бере  активну 
участь в складному ансамблі, який розвивається й є 
безперечно залежним від наративної  інтриги,  що 
прогресивно його створює, шліфує та видозмінює в 
часі розповіді, в комплексному часі,  закритому та 
уявному. Портрет змінюється, тому що він також 
залежить від наративного плину часу, від описува-
них ситуацій, від символів, якими автор його наді-
ляє. 

Як  і  будь-яке  важливе  поняття,  пов’язане  з 
літературним  твором,  портретний  опис  ставить 
перед  дослідниками  чимало  запитань  стосовно 
композиції, розробки персонажа, функції, яку він 
відіграє  в  розвитку  сюжетної  лінії  роману  чи 
розповіді, а також концепцій, які автор мав намір 
передати за його допомогою. 

Поява  портретного  опису  в  літературному 
тексті, зокрема в романі, не є випадковою чи не-
виправданою;  вона  наділена  особливим  значен-
ням. Для кращого розуміння ролі антропоморфно-
го опису та його класифікації необхідно розгляну-
ти й основні функції портрета в художньому творі. 

Функції  антропоморфних  описів  вивчала 
О.А.Мальцева, яка у своїй праці “Семантико-сти-
листическая интерпретация словесного портрета и 
повторной номинации в художественном прозаи-
ческом тексте” зазначає, що всі риси словесного 
портрета є різновидами однієї функції – дескрип-
тивної.  Будь-який дескриптивний ланцюжок, під 
яким авторка розуміє безперервний описовий лан-
цюжок, розміром в одне речення й більше, і сло-
весний портрет у цілому насамперед виконують 
описову  функцію,  оскільки  описують  художній 
персонаж  [2:  78].  Тобто  дескриптивна  функція 
визнається базовою. 

Окрім дескриптивної функцій, авторка аналі-
зує характерологічну, оцінювальну та стилістичну 
функції,  підкреслюючи,  що  характерологічна 
функція неможлива без оцінювальної, а остання, в 
свою чергу,  веде читача до розуміння характеру 
персонажа;  а  обидві  функції,  відповідно,  сприя-
ють розкриттю ідейно-художнього  змісту твору. 
Щодо стилістичної функції, то під нею розумієть-
ся виразний потенціал елементів мови, що вико-

ристовується задля вираження авторської  інфор-
мації другого порядку [2: 104].   

Метою нашої наукової розвідки є досліджен-
ня ряду функцій словесного портрету, які не бу-
ли описані  О.А.Мальцевою, проте заслуговують 
на увагу лінгвістів. 

1. Інформативно-дидактична функція
Досить часто трапляється так, що знання, які 

автор передає через свій роман, перевищують і за 
обсягом, і за кількістю та якістю знання читача, 
його  когнітивний  базис.  А  це  може  зашкодити 
адекватному розумінню сюжету твору,  що особ-
ливо недопустимо щодо дидактичного задуму ав-
тора. Портрет, в даному випадку, може бути до-
сить доречним і зіграти  важливу інформативну 
роль у романному тексті.

Французькі  лінгвісти  Жан-Мішель  Адам  і 
Андре Петіжан вважають цю роль домінантною в 
реалістичних  описах,  коли  в  канву  оповіді  вво-
дяться авторські знання, які взяті з його практики 
чи почерпнуті з довідкової літератури. На їх думку 
щоденники,  каталоги,  енциклопедичні  словники, 
теоретичні джерела є необхідною опорою для того, 
хто прагне реалістичного опису [3: 26]. 

Так стислі нотатки зі щоденника, зроблені Емі-
лем  Золя,  дозволили  створити  реалістичні  порт-
рети в його натуралістичному романі “Germinal” та 
поповнити наші знання дидактичною інформацією 
стосовно звичаїв  та  побуту  шахтарів.  Автор мав 
намір створити експериментальний роман, твір, в 
якому описуване  середовище та  портрети героїв 
максимально  наближені  до  реальності,  з  метою 
аналізу того, як уроджені й набуті якості можуть 
впливати на людську поведінку. При цьому описи, 
зокрема портрети, як різновид опису, служитимуть 
не прикрасою, а будуть покликані свідчити, вчити 
й випробовувати:

Tous les hommes sont petits, les membres forts,  
mais l’aspect chétif, et surtout le teint blafard, man-
gés d’anémie. Grosses moustaches rouges, quelques-
uns les moustaches et le bouquet au menton, les che-
veux jaunes [...]. L’oeil est vif, le geste est énergique,  
bien  que  l’apparence  générale  soit  calme,  même 
endormie [9: 451].    

Це стосується як зовнішнього вигляду зобра-
жених осіб, так і їх харчування та професійного 
спорядження: 

L’ouvrier boit du café (toujours du café), mange  
quelquefois une tartine de beurre salé, de fromage,  
ou un peu de viande. Puis il part en emportant son 
déjeuner, des tartines ou de la viande, et une gourde  
de café. Arrivé au puits, reçoit sa lampe et descend 
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[9: 454].
Схожий підхід до створення портретних опи-

сів можна спостерігати не лише у представників 
натуралізму, а наприклад, і в романтика В. Гюго 
в  його  романі  “L’homme qui rit” [5].  Для  того, 
щоб  зробити  зрозумілішими  описувані  події, 
автор періодично відхиляється від сюжетної лінії 
й  вводить  історичні  факти,  які  характеризують 
звичаї та традиції того часу.   

2. Мімезисна (імітаційна) функція
Імітаційна  функція  є  функцією  всієї  репре-

зентації,  тобто  автор,  який  розробляє  портрет 
персонажа,  створює  ціле  зображення,  викликає 
одночасну присутність у романічному просторі й 
в  уяві  читача.  Певним чином мімезисна функція 
портрета полягає в створенні персонажа, існування 
й  вірогідність  (правдивість)  якого  часто  повинні 
бути пов’язані з сильною референтною уявою.

Так, у відомому романі французького класика 
Оноре  де  Бальзака  “Le chef-d’oeuvre inconnu” 
портрет старого досвідченого художника відіграє 
саме таку роль:

Un vieillard vint à monter l’escalier. A la biza-
rrerie de son costume, à la magnificence de son rabat  
de dentelle, à la prépondérante sécurité de sa déma-
rche, le jeune homme devina dans ce personnage ou  
le protecteur ou l’ami du peintre [...]. Le visage était  
d’ailleurs  singulièrement  flétri  par  les  fatigues  de  
l’âge,  et  plus  encore par  ces  pensées  qui  creusent  
également l’âme et le corps. Les yeux n’avaient plus  
de cils, et à peine voyait-on quelques traces de sour-
cils au-dessus de leurs arcades saillantes... [4: 44-45].

Мета  наведеного  вище  портретного  опису 
полягає, на нашу думку, не в засвідчені реально 
існуючої  особи,  а  в  створенні  правдоподібного 
персонажа,  необхідного  для  розробки  наратив-
ного всесвіту. 

Такий  тип  репрезентації  можна  трактувати 
так:  незвичність  (навіть  дивакуватість)  зображе-
ного героя є складовою репрезентації,  яку автор 
мав намір представити своїм читачам. У літера-
турному світі можуть існувати як, так би мовити 
“нормальні”,  тобто  усереднені  персонажі,  так  і 
особи з нехарактерними рисами, які  романічний 
портрет повинен показати, й зробити це якомога 
правдоподібніше.  Для  цього  автор  вдається  до 
численних стилістичних засобів, як-от синекдоха, 
аспектуалізація,  різні  асиміляції,  завдяки  яким 
наратор начебто звертається до читача та будить 
його  уяву,  що  призводить  до  того,  що  текст 
засвідчує існування і таких літературних героїв.

3. Семіотична функція
Портретні описи рідко виконують суто репре-

зентативну чи декоративну функції, проте всі вони 
вводять у художній текст будь-якого жанру певну 
кількість катафоричних чи анафоричних знаків, що 
дає змогу автору створити комплексний твір, де 

всі  знаки  функціонують  в  складній  системі. 
Відповідно, можна стверджувати при цьому,  що 
портрет виконує семіотичну функцію, оскільки, за 
визначенням  “Лінгвістичного  енциклопедичного 
словника”, саме семіотика займається будовою та 
функціонуванням  різних  знакових  систем,  які 
зберігають чи передають інформацію, незалежно 
чи це системи, які діють у людському суспільстві 
чи  в  природі  [1:  440].  Дана  функція  сприяє 
гарному забезпеченню романічної єдності, в чому 
можна переконатися на прикладі опису з роману 
Франсуа Моріака “Le Sagouin” (“Мавпочка”):

Elle revint dans la chamber, s’arrêa un instant  
devant la glace de l’armoire. Cette blouse de laine 
verdâtre,  elle  la  reprenait  à  chaque  automne,  
l’encolure était trop large. Ces taches avaient reparu 
malgré le nettoyage. La jupe marron mouchetée de  
boue, était légèrement relevée par-devant comme si  
Paule eût été enceinte. Dieu savait pourtant ! [6: 10]  

Описувана  жінка,  мати  маленького  Гійома, 
яка не любить рідного сина, не має жодних почут-
тів до чоловіка, з яким одружилася з користі, на-
буває  пізніше всіх  чоловічих рис і  навіть чоло-
вічої  манери  одягатися:  vêtue  d’un  imperméable,  
chaussée de gros souliers, un béret enfoncé sur les  
yeux.  Такий одяг  гармоніює з  обличчям героїні, 
завжди сумним та зеленкуватим (visage de couleur 
triste  et  verdâtre)  та,  в  цілому,  з  атмосферою 
оповіді  немов  нічної,  брудної,  липкої,  дощової. 
Зрозуміло, що відповідного ефекту автор досягає 
своєю майстерністю,  з  якою створюється кожен 
елемент, кожен знак у його художньому тексті .

За твердженням самого Франсуа Моріяка, жит-
тя для літератора слугує відправним пунктом, який 
дозволяє,  водночас,  зважитись  на  вибір  іншого 
шляху, ніж той, який був вибраний самим життям. 
При такому виборі автор продумує інтригу розпо-
віді і портрет в ній  є важливою складовою части-
ною.  Включення  портрета  як  описової  паузи  в 
оповідь є іноді досить суперечливим і напруженим 
з точки зору плавного розвитку сюжетної лінії, але, 
в дійсності, воно підживлює текстову структуру й 
дозволяє  реалізувати  потенційній  можливості 
уявного світу, який будує власне життя.   

Семіотична  функція  дозволяє  розробку  об-
разної репрезентації автора, тобто вона відкриває 
(репрезентує) вигаданий світ, за допомогою яко-
го автор має намір передати читачеві  свої  чис-
ленні  світовідчуття,  створюючи уявний всесвіт, 
властивий лише йому. 

Окрім  того,  дана  функція  наділяє  портрети 
анафоричною (проявляється в пишномовності) чи 
катафоричною (у передбачуваності) властивістю, 
створюючи  описові текстові епізоди, щоб краще 
закарбуватися в пам’яті читача. 

І нарешті, семіотична функція наповнює порт-
рети  експресивними  елементами,  які  символізу-
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ють і метафоризують його функцію й роль, а іноді 
навіть  передають  психічний  стан  героя  та  його 
особливу позицію у вигаданому світі. Ці численні 
підфункції  семіотичної  функції  засвідчують  той 
факт, що портретний опис завжди зорієнтований 
на специфічний графічний авторський задум. 

4. Естетична функція
Естетика  тісно  пов’язана  зі  сприйняттям  і 

емоціями,  які  ми  відчуваємо,  читаючи  той  чи 
інший  художній  твір,  тому  дослідження  даного 
питання  є  фундаментальним  у  герменевтиці 
портрета.  Це  один  із  найважливіших   ефектів, 
отриманих  при  дослідженні  портретів.  Навіть 
якщо  автор  зволікає  з  розробкою  детального 
портретного  опису,  останній  завжди  наділений 
глобальнішою  функцією  в  розвитку  оповіді. 
Зауважимо,  що  естетична  функція  сильніше 
проявляється,  коли автор намагається розвинути 
кожну  деталь  зображуваного  персонажа,  що, 
звісно,  дозволяє  досягти  точнішої  репрезентації 
особистості  та  безпосередньо  засвідчити 
авторську  лексичну,  синтаксичну  чи  риторичну 
віртуозність.

З естетикою потворності, наприклад, ми зуст-
річаємось в описі Гуїмплена, створеним В.Гюго:

La  nature  avait  été  prodigue  de  ses  bienfaits 
envers Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche  
s’ouvrant  jusqu’aux oreilles,  des oreilles se repliant  
jusque  sur  les  yeux,  un  nez  informe  fait  pour  
l’oscillation des  lunettes  de  grimacier,  et  un visage 
qu’on ne pouvait regarder sans rire. Nous venons de le  
dire, la nature avait comblé  Gwynplaine de ses dons.  
Mais était-ce la nature ? Ne l’avait-on pas aidée ?

Des yeux pareils à des jours de souffrances, un  
hiatus pour bouche, une protubérance camuse avec  
deux  trous  qui  étaient  les  narines,  pour  face  un  
écrasement, et tout ayant pour résultat le rire ; il  
est certain que la nature ne produit toute seule de  
tels chef-d’oeuvre [5: 291].

Автор  досягає  свого  задуму  завдяки плано-
мірному  описові  всіх  частин  тіла  головного 
персонажа. Такий перелік прогресивно розкриває 
огидне обличчя протагоніста.

За визначенням Ж.-Ф.Міро, естетика представ-
лення  є  також і  представленням  самої  естетики, 
тобто  представленням,  яке  підсилює  емоційний 
вплив  на  читача  [7:  79].  Звідси  випливає,  що 
портретний опис наділений важливою естетичною 
функцією  в  авторському  задумі  й  у  розумінні 
художнього твору, адже саме в цій функції вира-
жається зв’язок змісту і форми, без якого не може 
бути створений художній образ. Окрім того, дана 
функція  наділена  систематизуючою  властивістю, 
оскільки саме через неї проходять всі інші функції. 

5. Символічна функція
Символічна  функція  сприяє  глобальному 

функціонуванню роману чи розповіді й дозволяє 
впорядкувати весь твір, надаючи персонажам, за 
посередництвом  портретних  описів,  відповідних 
загальних рис,  як-от  краса/потворність,  доброта/ 
злість,  багатство/бідність,  щедрість/жадібність 
тощо. У зв’язку з цим її іноді правомірно додають 
до семіотичної функції. 

Досить часто портретні описи за своєю вираз-
ністю та силою впливу  майстерно представлених 
рис набувають особливо ефективної символічної 
функції.  Коли автор створює такий портрет,  він 
свідомо перевищує поле точної репрезентації для 
того, щоб підсилити ряд властивих його концепції 
світу цінностей. Такий ефект можна, наприклад, 
спостерігати в портретній характеристиці, взятій з 
роману  французького  фантаста  кінця  XIX 
сторіччя Жуля Верна “L’île mystérieuse”:

- Ah,  s’il  t’avait  blessé,  ce  singe!...  s’écria  
Pencroff.

- Mais ce n’est pas un singe! répondit Harbert.
Pencroff  et  Gédéon  Spilett,  à  ces  paroles,  

regardèrent alors l’être singulier qui gisait à terre.  
En  vérité,  ce  n’était  point  un  singe!  C’était  une  
créature humaine, c’était  un homme! Un sauvage,  
dans  toute  l’acception  du  mot,  et  d’autant  plus  
épouvantable qu’il  semblait  être tombé au dernier  
degré de l’abrutissement [8: 503].

Здивування персонажів, викриття несхожості 
героя  зі  звичним  уявленням  про  зовнішність 
досягнута завдяки анафорі: вираз  c’était наполег-
ливо повторюється автором кілька разів, щоб на-
решті переміг парадокс – нелюдські риси в люд-
ській подобі. Портрет Аертона (бандита з важким 
минулим, якого висадили на безлюдному острові, 
щоб  дати  йому  можливість  спокутувати  свої 
гріхи,  де  він  і  залишався  впродовж  12  років  у 
абсолютній самотності, деградуючи та поступово 
перетворюючись на звіра) символізує цю деграда-
цію, це латентне падіння людини:

Chevelure  hérissée,  barbe  inculte  descendant  
jusqu’à  la  poitrine,  corps  à  peu  près  nu,  sauf  un 
lambeau  sur  les  reins,  yeux  farouches,  mains  
énormes,  ongles  démesurément  longs,  teint  sombre  
comme l’acajou, pieds durcis comme s’ils eussent été  
faits de corne : telle était la misérable créature qu’il  
fallait  bien, pourtant, appeler un homme ! Mais on 
avait  droit,  vraiment,  de  se  demander,  si  dans  ce  
corps il  y  avait  encore une âme,  ou si  le  vulgaire  
instinct de la brute avait seul survécu en lui ! [8: 504] 

Абсолютно  негативний  портрет,  де  кожен 
новий  штрих  лише  підсилює  тваринну  подобу 
героя,  його  прогресуючу  дегуманізацію.  Якщо 
уважно проаналізувати зацитований опис, то мож-
на зауважити, що перелік рис зовсім позбавлений 
дієслів, структура речення практично асиндетична 
(тобто безсполучникова), так начебто автор сим-
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волічно  відібрав  той  необхідний  дескриптивний 
мінімум, щоб представити цей залишок людини. 

До даного портретного опису додається також 
і негативний опис психологічної поведінки героя, 
підкреслюючи  його  недоліки,  відсутність  будь-
якої культури людської поведінки:

Il était evident que, si le naufragé avait jamais  
été  un  être  civilisé,  l’isolement  en  avait  fait  un  
sauvage,  et  pis,  un véritable homme des  bois.  Des  
sons rauques sortaient de sa gorge, entre ses dents,  
qui  avaient  l’acuité des  dents de carnivores,  faites  
pour ne plus broyer que de la chair crue. La mémoire  
devait  l’avoir  abandonné  depuis  longtemps,  sans  
doute,  et,  depuis longtemps aussi,  il  ne savait  plus  
servir de ses outils, de ses armes, il ne savait plus  
faire de feu ! On voyait qu’il était leste, souple, mais  
que  toutes  les  qualités  physiques  s’étaient  
développées  chez  lui  au  détriment  des  qualités  
morales! [8: 504].

Аертон довгий час залишався один, він зберіг 
залишки людяності, але це жахливі, деградовані 
залишки: він не володіє більше чіткою вимовою, 
вживає  сире  м'ясо,  в  нього  послаблюється 
пам'ять, він не здатен більше згадувати минуле, 
передбачати щось на майбутнє, а ще гірше: герой 
повністю втратив будь-які  практичні  навички й 
забув прабатьківські знання про вогонь.

Опозиція між цивілізацією та дикістю пред-
ставлена безпосередньо в ефективній духотоміч-
ній системі портрета: Аертон – це не виявлений 
дикун,  це  людина,  змушена  покинути  цивіліза-
цію, людина, яку цивілізація викинула подалі від 
свої  кордонів.  Такий портрет показує  нам межі 
людського  падіння,  його  функція  переконлива, 
оскільки  він  попереджає  про  наше  можливе 
падіння,  якщо  ми  забудемо  основні  критерії 
визначення людяності, згідно з позитивістською 
концепцією світу. 

Звісно, такий портрет в контексті всього жуль-
вернівського роману виконує не лише суто симво-
лічну функцію, але і семіотичну, оскільки наводить 
на думку про можливу спокуту і  повернення го-
ловного героя в  суспільство,  в  мікросуспільство, 
яким  є  острів  Сиріуса  Сміта.  Даний  портрет  є, 

безсумнівно,  символом  виродження,  падіння 
людини  в  безодню  зла,  символом  людини 
позбавленої знань, умінь, свідомості та соціального 
статусу. 

Отже,  все  вищезазначене  дозволяє  зробити 
висновок про те, що словесний портрет є багато-
функціональним, що зумовлено функціональною 
наповненістю художнього тексту в цілому. Соціа-
льна, філософська, моральна, релігійна і т.п. спря-
мованість  тексту  відображається  в  портретному 
описі як важливому композиційному елементі лі-
тературного твору. Зазвичай одна із цих функцій є 
домінантною  в  тому  чи  іншому  портреті,  хоча 
зустрічаються випадки, коли різні функції можуть 
“співіснувати” в одному і тому ж описі, а також, 
коли одна із них тимчасово чи остаточно замінює 
іншу.  Взаємопроникнення функцій, існування їх 
одна  через  одну  свідчить  про  їхню  єдність  і 
взаємодоповнюваність.
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SUMMARY

The  basic  functions  of  portrait’s  descriptions  are  estimated  in  this  article.  The  author  comes  to  a 
conclusion that the verbal portrait is multifunctional which is connected with functional filling of the literary  
text as a whole.     
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ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, ТИПОЛОГІЇ ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЇ РОМАНСКИХ
І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 
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ДЕПАЛАТАЛІЗАЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ У МОВІ РУКОПИСНИХ 
АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ XVII – XVIII ст. 

Розглянуто депалаталізацію приголосних звуків 
як  одну  з  основних  рис  українського  
консонантизму та відображення цього процесу в  
мові західноукраїнських рукописних апокрифічних 
збірників XVII – XVIII століть. 

Ключові  слова: фонетика,  консонантизм,  
депалаталізація  приголосних,  південно-західні  
діалекти, апокрифічні збірники.

XVII –  XVIII століття більшість мовознавців 
вважає  найскладнішим  і  найменш  вивченим 
періодом в історії української мови. Тому писемні 
пам’ятки цього етапу розвитку мови є важливою 
джерельною базою для дослідження історії мови. 
Серед них – рукописні апокрифічні збірники XVII–
XVIII ст.,  які  в  попередні  десятиліття  не  були 
об’єктом  ґрунтовного  вивчення.  Цьому,  на  наш 
погляд,  є  кілька  пояснень.  По-перше, 
погоджуємося  з  думкою  У.Добосевич,  що 
“недостатня  увага  до  вивчення  пам’яток 
релігійного змісту… була зумовлена трактуванням 
самої  релігії  як  ідеологічного  ворога.  Тому  на 
дослідження такого  характеру радянська  система 
накладала табу” [5: 1].

По-друге, процес переходу староукраїнської лі-
тературно-писемної мови на народну основу харак-
теризувався інтенсивним жанрово-стилістичним роз-
витком, якого наприкінці  XVII – початку  XVIII ст. 
набули ліричні вірші і пісні, сатирико-гумористичні 
вірші  та  віршовані  оповідання,  байки,  комедійно-
драматичні твори, ораторсько-проповідницькі, літо-
писно-мемуарні, легендарно-повістеві, науково-пра-
ктичні тексти, ділові акти і документи тощо. Вони 
мали світський характер і  орієнтувалися  на  живе 
народне мовлення [Детальніше див. 6: 58; 3: 49]. То-
му  не  дивно,  що  серед  такого  розмаїття  тексти 
конфесійного стилю зі своєю здебільшого церков-
нослов’янською  основою  залишилися  без  уваги. 
Проте  саме  у  творах  релігійного  характеру, 
призначених  для  широкого  кола  читачів,  розпо-
чиналося  свідоме  порушення  традиційних  норм 
церковнослов’янської  мови. Зазнала істотних змін 
насамперед її звукова система, що було зумовлено 
потребою  зробити  конфесійні  твори  зрозумілими 
для віруючих. Тому мова цих пам’яток заслуговує 
на особливу увагу.

Попри  наявність  окремих  статей  про  мовні 
особливості західноукраїнських апокрифічних збір-
ників (див., напр., праці Д.Гринчишина [4], С.Пере-

пелиці [12], М.Станівського [15]), ґрунтовного мо-
вознавчого дослідження цих пам’яток здійснено не 
було, хоча в них яскраво відображено процес форму-
вання української літературної мови XVII – XVIII ст. 

Апокрифічні тексти XVII – XVIII ст. відобра-
жають загальноукраїнські, діалектні та книжні фо-
нетичні риси в системі консонантизму. У статті ми 
аналізуємо одну з таких рис – ствердіння приголос-
них звуків. Це явище, з одного боку, було зумовле-
не діалектним впливом на мову збірників, а з іншо-
го  –  засвідчувало  загальноукраїнські  мовні 
процеси.

І. Ствердіння шиплячих
Проблему депалаталізації шиплячих в україн-

ській  мові  здебільшого  розглядають  у  загальних 
працях  з  української  історичної  фонетики.  Спе-
ціальне дослідження цієї проблеми було започат-
коване публікаціями М.Пещак [13],  А.Залеського 
[8; 9], М.Жовтобрюха [7] та ін. 

Питання цікаве, на нашу думку, тим, що процес 
депалаталізації  шиплячих  у  сучасній  українській 
мові  та  її  говорах  має  різні  вияви.  Простежимо 
розвиток  цього  явища  в  історичному аспекті  на 
матеріалі  західноукраїнських апокрифічних руко-
писів – збірників, що, з одного боку, є пам’ятками 
староукраїнської літературної мови, а з іншого, – 
містять чимало рис південно-західних говорів.

У давньоруський період шиплячі  в будь-якій 
позиції вимовлялися як приголосні м’які. М’якість 
і  праслов’янських,  і  давньоруських  шиплячих не 
була функціонально релевантною рисою [8: 49]. Не 
підтримана паралельними твердими звуками, яких 
у фонетичній системі давньоруських говорів не бу-
ло, палатальність шиплячих виявилась нестійкою. 
Унаслідок цього “в багатьох говорах, можливо ще 
з праслов’янського періоду, поряд з м’якою арти-
куляцією  цих  приголосних  стали  допускатись  і 
більш або менш стверділі їх варіанти, які при своє-
му поступовому розвитку в рамках діалекту навіть 
не усвідомлювались  носіями діалекту як нові  чи 
незвичні  звуки.  Результатом  такого  становища 
було послідовне ствердіння всіх чи якоїсь частини 
здавна  м’яких  приголосних  (d)ž,  š,  č в  різних 
слов’янських мовах” [1: 96].

Процес  ствердіння  шиплячих,  найвірогідніше, 
відбувався в різних ареалах і в різний час. Але при-
вертає увагу той факт, що найчіткіше і найпослідов-
ніше депалаталізація шиплячих виявляється у пів-
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нічних слов’янських мовах, сусідніх з давнім бал-
тійським етномовним ареалом, і поступово послаб-
люється у міру віддалення від нього на південь як у 
західно-, так і східнослов’янських мовах. Безвинят-
кову  послідовність  у  ствердінні  шиплячих 
засвідчують  сучасні  білоруська,  польська  та 
серболужицькі мови [14: 159]. 

Сучасна  українська  літературна  мова  м’якої 
вимови шиплячих не зберегла. Традиційно депала-
талізацію цих звуків пов’язують з низкою інших 
фонетичних процесів, як-от: а) із занепадом після 
них голосного [ь]:  ножь > ніж; б) зі зміною [е] в 
[о]:  ж’ена > жона; в) з депалаталізацією приго-
лосних перед [е]: ж’ен’іт’і > женити; г) з пересу-
ванням артикуляції [і], голосного переднього ряду 
високого  підняття,  у  напрямку до  [и]:  ж’іт’і  > 
жити [10: 311].

Не  всі  вчені  визнають  взаємозалежність  цих 
процесів  і  депалаталізації  шиплячих,  зокрема 
А.Залеський  вважає  таке  твердження  малопере-
конливим. Істотною вадою, на думку дослідника, є 
“атомарність підходу, що виявляється в намаганні 
пов’язати ствердіння шиплячих з… поодинокими 
фонетичними явищами без урахування їхньої хро-
нології,  у  відсутності  аналізу  місця  й  специфіки 
функціонування шиплячих у фонологічній системі 
давньоруської  й  староукраїнської  мов”  [9:  49]. 
М.Жовтобрюх  заперечує  цю  думку  і  доводить 
взаємозв’язок  зазначених  вище  явищ  зі 
ствердінням шиплячих, наводячи дані діалектології 
[7].

Ми дотримуємося тієї думки, що цей зв’язок 
варто було б розглядати як причину депалаталізації 
шиплячих, а не як умову їхнього ствердіння.

Зазначимо випадки зміни якості шиплячих в 
аналізованих пам’ятках.

1.  Наслідки  ствердіння  шиплячих  перед  ко-
лишнім [ь] староукраїнські пам’ятки відображають 
написанням  букви  ъ після  літер  на  позначення 
шиплячих  приголосних  у  кінці  слова  та  перед 
іншими приголосними вже починаючи з XV ст. В 
аналізованому  матеріалі  фіксуємо  такі  форми: 
вашъ (1ІР136) (у посиланнях на джерела в дужках 
зазначаємо  том,  умовне  скорочення  пам’ятки, 
відповідну  сторінку  тому),   жовчъ (2Тс321), 
бgрg  шъ (4ПП71),  видишъ (4ЯкІ93),  дожчъ  
(2Тс318),  uчинишъ (1Ру16).  Засвідчено  також 
приклади без ъ: @ дочк (ІР23), u  к чма (ІР64) та ін.

2. Приклади ствердіння шиплячих як результат 
переходу  [е]  в  [о]  наявні  у  словах  на  зразок 
чuжозg  мца (3ПП112),  ’  чор ного (3У18),  жолток  
(4С29; 4Бр41), hн чого (1Тс162),  чоло (4НДXVII398), 

 чотыры (4Бр40) тощо.
3. Рідше спостерігаємо в рукописах депалата-

лізацію шиплячих, пов’язану із злиттям [ы], [і] в 

[и]:  глас гt m  лю ый (4ІР(Ф)260),  соборъ  

’  жыдов скїй (2Тс65),  g  чысто (3УЛ21),  жывот  
(1Тс167),    вода жыва (1Д305),  нg налgжыт  
(2Тс71).

Зв’язок депалаталізації шиплячих в українській 
мові з процесом злиття етимологічних [і] та [ы] в 
сучасний голосний [и] деякі дослідники заперечу-
ють тим, що у надсянських та в поліських говірках 
української мови, у білоруській і російській мовах 
шиплячі  стверділи (у російській мові  лише [ж] і 
[ш]), хоч давні [і] та [ы] збереглися у них незмінни-
ми, а також і тим, що, на думку А.Залеського, “в 
деяких карпатських говірках української мови ви-
явлено, навпаки, залежність континуантів давнього 
[і] від диспалаталізації шиплячих, зміщення їх арти-
куляції в крайню задню зону: жыто, шыто” [8: 50].

М.Жовтобрюх відкинув це заперечення, заз-
начаючи, що вимова після шиплячих [ы] на місці 
давнього  [і],  притаманна  надсянським,  лемків-
ським і деяким закарпатським говорам, виникла 
уже після того, як відбувся процес зміни етимоло-
гічного  [і]  в  [и].  Доказом  цього  є  те,  що  така 
вимова охопила в окремих закарпатських говорах 
не тільки голосний на місці етимологічного [і], а й 
голосний [і]  секундарний,  причому не  тільки  в 
позиції після шиплячих, а й після інших приголос-
них: выл’, кын’, мыст, стыл, снып та ін. [7: 39].

Втратили  м’яку  вимову  шиплячі  також  у 
позиції  перед  [ä]  з  [ę]:  леж’äт’  >  лежать’,  
курч’ä >  курча тощо.  За  аналогією  почали 
вимовлятися  твердо  шиплячі  перед  [а]  іншого 
походження та перед [у], напр.:  чарку (1ІР(Ф)137), 

... h в час (1Тс249), u  ч до (4ГБ101), нg  чуют (1РБ98) 
тощо.

Процес  ствердіння  шиплячих у  такій  позиції 
розпочався, на думку вчених, тоді, коли він набув 
певної інтенсивності, а отже, й охопив своєю дією 
всі позиції українських шиплячих, крім, звичайно, 
позиції  перед секундарним [і];  на  шляху ж його 
поширення не стояло жодних перешкод [7: 39].

Окрім депалаталізації шиплячих, у деяких ана-
лізованих пам’ятках спостерігаємо й протилежне 
явище – збереження шиплячими давньої м’якості.

Ствердіння шиплячих відображене уже старо-
українськими  пам’ятками  XIV  і  XV  століть.  А 
тому незаперечними видавалися твердження ряду 
мовознавців,  що  цей  процес  в  українській  мові 
завершився щонайпізніше до XIV ст. Проте дослід-
ження з діалектології засвідчують дещо інше. Так, 
у  ряді  сучасних  українських  говорів  він  ще  й 
сьогодні  триває.  Більш-менш  послідовно  м’які 
шиплячі зберігаються в закарпатському, бойківсь-
кому,  гуцульському,  покутсько-буковинському, 
надсянському,  наддністрянському,  західноподіль-
ському,  середньонаддніпрянському,  східнополтав-
ському й степовому говорах української мови [8: 151]. 

У досліджуваних пам’ятках XVII – XVIII ст., 
які відображають риси південно-західних говорів, 
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засвідчено збереження м’якості африкати [ч]. При 
цьому м’якість, як правило, позначається літерою 
ю після  ч,  напр.:   чюдо (1Д20),  g  чюд са (1Д304; 
3ПП150), g  чюд сы (3Д68), g g  чюд с м (4ГБ252), gпр чюдно  

(2УЛ410),  чtлвчю (1Д22),  ’  чювши (2Д244). 
М’якість  інших  шиплячих  фіксуємо  у  словах: 

 пьришьли (1ІР(Ф)136),  можь (2Л137),  # #ч ш  
(1Ру255) та ін.

У  багатьох  південно-східних  та  в  північно-
лівобережних  говорах  зберігається  м’якість 
вимови [ч] при твердій вимові [ж] і [ш]: [ч’асто], 
[курч’а], [ч’исто]. Африката [ч’] зберігає м’якість 
у багатьох карпатських говірках:  мôлôч’у, кôлôч’у  
[11:  82]  тощо.  Це явище спостерігає К.Герман у 
буковинських  говірках,  зазначаючи,  що  “процес 
ствердіння шиплячих [ж], [ш] просунувся значно 
багато вперед у порівнянні з  африкатою [ч],  яка 
збереглася практично м’якою” [2: 283].

М.Жовтобрюх причину повільного ствердіння 
африкат [дж’] і [ч’] вбачає в тому, що ці приголосні 
складнішої  артикуляції,  а  тому  процес  їхньої 
депалаталізації дещо гальмується [7: 35].

Проведений  аналіз  мови  західноукраїнських 
апокрифічних збірників дає підстави пов’язати про-
цес ствердіння шиплячих з  іншими фонетичними 
явищами (зі зміною [е] в [о], злиттям [ы], [і] в [и]), а 
про незавершеність процесу ствердіння цього звука 
на сучасному етапі розвитку мови свідчить збере-
ження в багатьох говорах української мови м’яких 
шиплячих.

ІІ. Депалаталізація інших приголосних
Апокрифічні  збірники  широко  відображають 

яскраву рису південно-західних діалектів – депала-
талізацію  приголосних  [ц’],  [т’],  [л’],  [р’],  [з’]. 
Вкажемо  на  основні  вияви  їхнього  ствердіння  в 
аналізованих пам’ятках.

Найчастіше в апокрифічних текстах зазнає ствер-
діння приголосний [ц’]. Він у спільнослов’янській 
мові був постійно м’яким. Проте занепад голосного 
[ь] у слабкій позиції, втрата голосним [е] здатності 
пом’якшувати  приголосні,  перетворення  давнього 
[і]  в голосний [и],  перед яким приголосні  вимов-
ляються твердо, – призвели до появи в певних по-
зиціях твердого [ц] і до розвитку кореляції [ц] – [ц’].

Деякі вчені, зокрема Г.Півторак, припускають, 
що  ствердіння  [ц’] почалося,  очевидно,  досить 
рано, ще в дописемний період, але дещо пізніше, 
ніж ствердіння шиплячих і, вірогідно, відбувалося 
нерівномірно в часі та просторі. На середину ХІ ст. 
(тобто на час,  від  якого збереглись давньоруські 
писемні пам’ятки) стверділа африката [ц], мабуть, 
уже була відома принаймні деяким давньоруським 
говорам, що й відбивають найдавніші пам’ятки, у 
яких (хоч і зрідка) після  ц вживають літери  а, оу 
(@), ъ [14: 167].

У досліджуваних збірниках засвідчене позна-

чення  м’якої  вимови  [ц]  у  словах:  #дванадц ть 
(4ІР(Ф)259),  h g  в н ць (1Д22),   по лицю (2Тс229),  до  
три "нац ти (2Др60),  u #сл жниц  (2Тс66),  wтрокови-
цю (2К56),   на працю (2Т185), ^... h " м сц (2Др60), оу  

 божнїцю (2Т15),  g  кон ць (3ПП5),  #  конц (4Бр38) 
тощо.

Палатальна вимова цього звука стала нормою 
сучасної  української  літературної  мови:  місяць,  
криниця, кінець.  Тільки перед [е] африката [ц’], 
як  і  всі  інші  приголосні  в  аналогічній  позиції, 
депалаталізувалась і вимовляється твердо:  яйце,  
сонце, місцем.

У збірниках XVII – XVIII ст. твердий [ц] спо-
стерігаємо в різних відмінкових формах іменників 
жіночого роду І відміни: u  бл дница (4ГБ9), праца  
(3УЛ21),   птица (1Д19),  ...  ’в кир ныцах (2У333), 
вдо  wвицою ста (2Кр88),  иглицою (2Кр87), тg uмниц  
(1ІР(Ф)299; 3ПП115),  uзаст пница (2Тс73); іменни-
ків  чоловічого  роду:  gт лцовъ (2К55),  gкон ц  
(4СтС200),   конца (2Т117;  3ПП204),  хитрgцъ  
(1ІР(Ф)292),   старца (2Кр77),  ’  лан цом (2Тс232), 

#мис ца (2Кр80); іменників середнього роду:  ...на  
h uм сц  (2К56),  ...  hз м сца (2С154; 4Бр39) і под., а 

також у дієсловах: ug  прац мо (1Тс158).
Окремо варто звернути увагу на давній прик-

метниковий суфікс -ьsk-. Після занепаду зредукова-
ного [ь] у центральних і північно-східних давньо-
руських говорах пом’якшені приголосні перед цим 
суфіксом стверділи.  У більшості  південноруських 
говорів,  на  основі  яких  сформувалася  українська 
мова, приголосні в цій позиції, за винятком губних, 
не втратили палатальної вимови, яка в ранній старо-
українській  писемності  позначається  літерою  ь. 
Внаслідок  прогресивної  асиміляції  палатальність 
передньоязикових  у  більшості  південноруських 
говорів поширилась і на приголосний [с] у суфіксі -
ск-:  волыньскыи  >  волын’скыи  >  волын’скыи  > 
волын’с’кыи і  под.  За  таких  же  умов  зазнав 
пом’якшення  також  зубний  [z]  і,  природно, 
артикулювався як палаталізований звук [c] у суфік-
сах  -зк-  і  -цк-,  що внаслідок асимілятивних про-
цесів виникли на основі -ск- [10: 221-222; 14: 210].

Староукраїнські пам’ятки палаталізацію зуб-
ного відбивають непослідовно і незначною кіль-
кістю прикладів, починаючи з ХІІІ ст., але ця па-
латалізація відбувалася значно раніше, очевидно, 
відразу після занепаду зредукованих у південно-
руських говорах, найвірогідніше, протягом ХІІ – 
першої половини ХІІІ ст. В українських грамотах 
XIV-XV ст. вона відображена частіше і послідовні-
ше  [14:  210].  Наприклад:  Литовськую [3:  120], 
Прусь  кую [3:  120].  Але  в  апокрифічних текстах 
XVII-XVIII ст. жодного разу не фіксуємо прикла-
дів  із  пом’якшенням  суфіксального  зубного: 
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разбоиничg  ски (2ІР(Ф)160),  чg hлов чgскїй  
(1Тс315),   еллинскимъ (3СтС6),  свh  тскїи (3ПП75), 
кролg  вскіи (3СтС211),  нg #прї тg  лскихъ (ІР34),  в  
пgлґрим u  ск ю (ІР35),  лицg  агглское (4Кл6), 

 плотскихъ (4С26),  u #  м нт нского (ІР61) та ін. Такі 
написання, безсумнівно, відображають одну з рис 
південно-західних говорів – тверду вимову зубного 
приголосного у суфіксі -ск- (-цк-, -зк-).

В  аналізованих  пам’ятках  засвідчене  також 
ствердіння приголосного [т’]. У рукописах депала-
талізація цього звука відображена в основному у 
двох позиціях: фіксуємо її у середині слова, напр.: 

hд тми (2УЛ75) і под.; проте частіше – у формах 
дієслова третьої особи однини і множини теперіш-
нього часу і третьої особи однини майбутнього ча-
су: лgтит (1Ру16),  мают (4РСв61), згорит (4ІР260). 
Такі дієслова у давньоруській мові мали закінчення 
-ть. Аналогічні форми переважають і в українсь-
ких пам’ятках ХІV-XV ст. Написання дієслів з т у 
текстах західноукраїнського походження засвідчує 
живу вимову, властиву й тепер багатьом говіркам 
південно-західного діалекту. Проте частотнішим і 
в  цих  рукописах  є  закінчення  -ть:  #мовл ть  
(1ІР137),   хочуть (4РСв164),  u  посохн ть (4РБ57),  

u  п стить (4Кл81) тощо. Ці факти свідчать, на нашу 
думку,  про  невідповідність  між  орфографічною 
традицією і живомовною інновацією.

Рукописні збірники відображають діалектну де-
палаталізацію приголосного [л’]. Основною пози-
цією ствердіння цього звука  є  кінець і  середина 
слова перед зредукованим [ь], що занепав. Депала-
талізацію [л’] у середині слова спостерігаємо у та-
ких  словах:  #апостолска  (1РБ1),  чинона-

 чалником (1РБ14),   тилко (2Т15),   горки слози  
(2Кр76),   тылко (2Тс179),  наимилшїи  
(1ІР(Ф)137),  нgволники (1ІР(Ф)137)  тощо.  У 
пам’ятках староукраїнської  мови орфографія  з  л 
без наступного ь була представлена дуже широко. 

Досить часто в аналізованих рукописних збір-
никах  фіксуємо  явище  ствердіння  приголосного 
[р’], що відображене у кількох позиціях. 

Ствердіння [р’] засвідчено в позиції перед [а], 
напр.:  uпорат нок (1Тс249;  2Тс65),  ратовати  
(2У340),   господара (2Кр76),  срg  браное (ІР57), 

 монастыра (ІР28),  горачого (2Др61), хоч у цій же 
позиції  трапляються  і  приклади  з  [р’],  як-от: 

#пастыр  (2Тс71),  "гор чим (2Др60), мнt #тир  
(ІР34) і под. 

Цей процес охопив не всі діалекти, а лише час-
тину їх, саме ті, на базі яких сформувалась північна 
діалектна  група  української  мови.  Приголосний 
[р’] зазнав депалаталізації у позиції перед голосни-
ми заднього ряду [а] та [у], очевидно, найраніше. 
Зазначене  явище  відбулося  також  у  переважній 
більшості говорів південно-західної діалектної гру-

пи – у волинських, частині наддністрянських, поді-
льських, надсянських, у багатьох лемківських, бу-
ковинських,  крім  східнонадпрутських,  тощо  [10: 
317]. Процес ствердіння [р’] саме у південно-захід-
них говорах відображають досліджувані рукописи.

Непослідовно ствердів [р’] перед колишнім [ь], 
що  занепав  у  слабкій  позиції.  У  середині  слова 
процес  його  депалаталізації  поширився  на  всі 
українські говори. В апокрифічних текстах XVII – 
XVIII ст. це явище фіксуємо як у середині, так і в 
кінці слова:  горко (2Тс67; 2Т184),  горком (2Др60), 

 царами (4РК161),   монастыр (ІР61),   зъ мора  
(4Бр41)  та  ін.  Проте  в  Іспаському  рукописі  й 
рукописі  С.Теслевцьового  знаходимо  форми 

 подарьки (1ІР(Ф)136),   чарька (1Тс170), у  яких 
давня палатальність [р’] збереглася. 

Депалаталізація  приголосного  [з’] відобра-
жена  у  формах  uозм  (1ІР(Ф)137),  возмуть 
(4НДXVII469),   возми (1Тс301),   близко (4РК85) 
тощо.  Причиною  ствердіння  [з’]  у  цих  словах 
було  уподібнення  до  наступного  твердого 
приголосного  в  умовах,  коли  занепав  давній 
голосний переднього ряду [ь].

Отже,  у  процесі  дослідження  мови  західно-
українських апокрифічних збірників виокремлено 
основні приголосні звуки, які зазнали діалектного 
ствердіння.  Хоча кореляція  звуків  за  твердістю / 
м’якістю у рукописних текстах нечітка, ці пам’ятки 
все  ж  яскраво  відображають  процеси,  внаслідок 
яких  депалаталізація  приголосних  згодом  стала 
нормою сучасної української літературної мови.
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SUMMARY

The article is about consonants depalatalization as one of the Ukrainian language phonetic features and 
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reflection of these features in the  west Ukrainian apocryphal hand-written collections of the XVII – XVIII  
centuries. 

Key words: phonetics, consonants, consonants depalatalization, south-western dialect, apocryphal collections.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧНЕ ПОЛЕ ЛЕКСИКИ ЛАТИНСЬКОГО СТРАТУ
В РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМУ СЛОВНИКУ РОМАНСЬКИХ МОВ

(порівняльно-квантитативний аналіз)

Методами порівняльно-квантитативного ана-
лізу  досліджується  лексика  латинського  поход-
ження в репрезентативних словниках романських 
мов,  яка  формує  функціонально-генетичне  поле  
латинського  страту  цих  мов.  Встановлені  вели-
чини  дають можливість  визначити певний ста-
тистичний ранг для таких параметрів, як ядро,  
центр  та  периферія  у  кожній  романській  мові  
зокрема і для всіх цих мов у цілому.

Ключові  слова: функціонально-генетичне по-
ле,  латинський  страт,  репрезентативний  слов-
ник,  порівняльно-квантитативний  аналіз,  ядро,  
центр  та  периферія  функціонально-генетичного 
поля.

Дослідження  етимологічної  структури  мов 
світу мають давню історію в мовознавстві. Вони 
базувалися переважно на класичних методах ана-
лізу лінгвістичного матеріалу, тому в останнє пів-
століття вони стали менш популярними і відсту-
пили перед новими, іноді  модними, напрямами 
сучасної  лінгвістики  [1].  Між тим, вони зовсім 
не втратили своєї актуальності, особливо якщо в 
них,  поряд  із  класичними,  використовуються 
сучасні методи дослідження мовного матеріалу.

Мета  даної  статті передбачає  дослідження 
латинського страту певної частини лексики (яка 
входить  до  так  званого  репрезентативного 
словникового  складу мови)  романських  мов. 
Лінгвістичний термін “страт” (лат. stratum “пласт, 
слой”)  вживається  в  термінологічному  ряду 
“субстрат  [2: 117] – страт – суперстрат  [3: 54] – 
адстрат”  для  визначення  успадкованого  пласта 
лексики  будь-якої мови,  зокрема  латинського 
лексичного пласта для романських мов. 

Про  поняття  репрезентативної  лексики  ро-
манських  мов  [4: 11-17]  та  про  її  дослідження 
методом  функціонально-генетичного  поля було 
детально написано в  деяких інших публікаціях 
[5;  6; 7; 8;  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 та  ін.], 
тому в даній роботі ці питання не розглядаються. 

Серед дев’яти описаних романських мов (ру-
мунська,  сардинська,  італійська,  ретороманська, 
французька, провансальська, каталонська, іспанська 
та  португальська)  у  вказаній  праці  румунських 
лінгвістів [4] лексика латинського страту присут-
ня в  репрезентативному словнику всіх цих мов і 
вона складає основу їх лексичного складу. Для по-
рівняльно-квантитативного аналізу ФГП  латинсь-
кого страту романських мов необхідно попередньо 
проаналізувати дане поле в кожній окремій мові. 

Порядок аналізу окремих мов не має особливого 
значення,  тому спочатку будуть  розглянуті  захід-
ноєвропейські романські мови (французька, італій-
ська, іспанська, португальська та інші), а потім єди-
на східноєвропейська романська мова (румунська). 

Французька  мова. Для  складання  репрезен-
тативного словника французької мови основою по-
служили найбільш відомі тлумачні і етимологічні 
словники [39; 21; 29; 30 та ін.]. Лексика  латин-
ського  страту  в  репрезентативному  словнику 
французької мови (далі – РСФМ) представлена як 
лексичні  одиниці  латинського походження  в 
кількості  943 слів,  що дорівнює (36,13%) з  усієї 
репрезентативної лексики даної мови (всього 2610 
одиниць). Усі етимологічні пласти за походженням 
кількісно  представлені  так:  з  латинської  –  943 
(36,13%) одиниць; власне французькі похідні – 777 
(29,77%); запозичені слова з класичної латини (так 
звані “вчені слова” – 693 (26,55%); з германських 
мов (суперстрат) – 58 (2,22%); з італійської – 50 
(1,91%); з грецької – 17 (0,65%); невстановленого 
походження – 14 (0,53%); з багатомовною етимо-
логією – 11 (0,42%); провансальського походжен-
ня – 9 (0,34%); англійської 9 (0,34%); з голландсь-
кої – 8 (0,30%); з кельтських мов – 8 (0,30%);  з ні-
мецької – 4 (0,14%); з іспанської – 3 (0,11%);  з 
арабської – 3 (0,11%); звуконаслідувальні слова – 3 
(0,11%) [4: 257]. 

За наявністю або відсутністю всіх трьох пара-
метрів у названих 943 (100%) одиницях латинсь-
кого страту вони утворюють функціонально-ге-
нетичне  поле  з  такими  складовими  частинами: 
ядро, центр і периферія (див. табл. 1). 

До ядра ФГП латинського страту у францу-
зькій мові належать слова, які характеризуються 
всіма трьома параметрами (частотність слова в 
тексті U, семантичний потенціал S та деривацій-
ний (словотвірний) потенціал D). Таких слів 123 
(13,04%).

Центр  ФГП  латинського  страту  у фран-
цузькій мові складають 358 одиниць (або разом 
37,97%).  До  першого  рівня  центру  (параметри 
US)  входять  253  одиниць  (26,83%).  Другий 
рівень центру (параметри  UD) охоплює 41 оди-
ниць  (6,79%). До  третього  рівня  центру  (пара-
метри SD) входять 64 одиниць (8,62%). 

Периферію ФГП латинського страту в фран-
цузькій мові складають 462 одиниць (або разом 
49,99%),  яка  має  також  три  рівня.  До  першого 
рівня  периферії  (параметр  U) входять  281 
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одиниць (29,80%). До другого рівня (параметр S) 
належать 90 одиниць (9,54%).  До третього рівня 
(параметр D) входять 91 одиниць (9,65%).

Отже, функціонально-генетичне поле латин-
ського  страту в  репрезентативному  словнику 

французької  мови є 1-м (за  кількістю одиниць, 
що  входять  до  нього)  етимологічним  пластом 
серед  усіх  16  і  займає  1  ранг  за  частотністю 
вживання серед усіх 12. 

Табл. 1
Функціонально-генетичне поле латинського страту в репрезентативному словнику 

французької мови

Складові частини ФГП Параметри складових частин ФГП Усього
одиниць

У % Усього
одиниць

У %

Ядро ФГП 
латинського страту 
в РСФМ

USD (частотність  у  тексті  +  семан-
тичний  потенціал  +  словотвірний 
потенціал)

123 13,04 123 13,04

Центр ФГП 
латинського страту 
в РСФМ

US (частотність у тексті + семантич-
ний потенціал)

253 26,83

358 37,97
UD (частотність у тексті + словотвір-
ний потенціал)

41 4,35

SD (семантичний потенціал + слово-
твірний потенціал

64 6,79

Периферія ФГП 
латинського страту 
в РСФМ

U (частотність у тексті) 281 29,80
462 49,99S (семантичний потенціал) 90 9,54

D (словотвірний потенціал) 91 9,65
Усього 943 100 943 100

Італійська мова. Як і у випадку з французь-
кою  мовою,  для  складання  репрезентативного 
словника італійської мови послужили також най-
більш відомі  тлумачні  та  етимологічні  словники 
[46; 47; 48, 55 та ін.]. Лексика латинського страту 
в  репрезентативному  словнику  італійської  мови 
(далі – РСITМ) представлена як лексичні одиниці 
латинського походження в кількості 43 слів, що 
дорівнює (1,68%) з усієї репрезентативної лексики 
даної мови (всього 2599 одиниць). Решта етимоло-
гічних пластів кількісно представлені так: з латин-
ської – 1148 (44,06%) одиниць; власне італійські 
похідні – 492 (18,93%); запозичені слова з класич-
ної латини (так звані “вчені слова” – 720 (27,70%); 
з французької – 104 (4,00%); германського поход-
ження (суперстрат) – 43 (1,68%); невстановленого 
походження – 32 (1,23%);  з провансальської – 13 

(0,50%);  з арабської 12 (0,46%);  з грецької – 11 
(0,42%); з багатомовною етимологією – 9 (0,38%); 
з  іспанської  –  5  (0,19%);  звуконаслідувальні 
слова –  5  (0,19%),  з  німецької  –  2  (0,08%);   з 
англійської – 1 (0,04%); з польської – 1 (0,04%); з 
турецької – 1 (0,04%); з каталонської – 1 (0,04%); з 
китайської  –  1  (0,04%);  субстратного  апеннінсь-
кого походження – 1 (0,04%) [4: 179]. 

За наявністю або відсутністю всіх трьох пара-
метрів у названих 43 (100%) одиницях суперсуб-
страту вони утворюють функціонально-генетичне 
поле з такими складовими частинами: ядро, центр 
і  периферія  (див.  табл.  2).  До  ядра  належать 
слова, які  характеризуються  всіма  трьома 
параметрами  – (USD). Таких  одиниць  178 
(15,54%). 

Табл. 2
Функціонально-генетичне поле латинського страту в репрезентативному словнику

італійської мови

Складові частини ФГП Параметри складових частин ФГП Усього
одиниць

У % Усього
одиниць

У %

Ядро ФГП 
латинського страту 
в РСІТМ

USD (частотність у тексті + семан-
тичний потенціал + словотвірний 
потенціал)

178 15,54 178 15,54

Центр ФГП 
латинського страту 
в РСІТМ

US (частотність у тексті + семантич-
ний потенціал)

308 26,9

486 42,45
UD (частотність у тексті + слово-
твірний потенціал)

83 7,25

SD (семантичний потенціал + слово-
твірний потенціал

95 8,3

Периферія ФГП 
латинського страту 

U (частотність у тексті) 241 21,05
481 42,01S (семантичний потенціал) 70 6,11
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в РСІТМ D (словотвірний потенціал) 170 14,85
Усього 1145 100 43 100

Центр  ФГП  лексики  латинського  страту в 
італійській мові  складають 486 одиниці (42,45%). 
До першого рівня центру (параметри US) входять 
308  одиниці  (26,9%).  Другий  рівень  (параметри 
UD) охоплює 83 одиниці (7,25%). До третього рів-
ня  центру  (параметри  SD)  входять  95  одиниць 
(8,3%). 

Периферію ФГП лексики латинського стра-
ту в  італійській  мові,  яка  має  також три  рівні, 
складають  481  одиниці  (42,01%).  До  першого 
рівня периферії (параметр U) входять 241 одиниці 
(21,05%). До другого рівня (параметр S) належать 
70 одиниць (6,11%). До третього рівня (параметр 
D) входять 170 одиниць (14,85%). 

Отже,  функціонально-генетичне  поле  латин-
ського страту в репрезентативному словнику іта-
лійської мови є 1-м (за кількістю одиниць, що вхо-
дять до нього) етимологічним пластом серед усіх 
19 і займає 1 ранг за частотністю вживання серед 13. 

Іспанська мова. Принципи складання репре-
зентативного  словника  іспанської  мови були  та-
кими ж, як і для перших двох мов. Для цього по-
служили найбільш відомі тлумачні та етимологічні 
словники іспанської  мови [40;  41;  22;  50 та ін.]. 
Лексика  латинського  страту в  репрезента-
тивному словнику іспанської мови (далі – РСІCМ) 
представлена лексичними одиницями латинсько-
го походження в кількості 24 слів, що дорівнює 
(0,91%)  з  усієї  репрезентативної  лексики  даної 
мови (всього 2611 одиниць). Усі інші етимологічні 
пласти кількісно представлені так: з латинської – 

1033 (39,56%) одиниць; власне іспанські похідні – 
633 (24,24%); запозичені слова з класичної латини 
(так звані  “вчені  слова” – 694 (26,57%);  з  фран-
цузької – 64 (2,45%); невстановленого походження 
–  35  (1,34%);  з  арабської  –  26  (0,99%);  герман-
ського  походження  (суперстрат)  –  24  (0,91%);  з 
італійської – 21 (0,80%); з багатомовною етимоло-
гією – 18 (0,72%); з провансальської – 12 (0,49%); з 
грецької – 11 (0,42%);  з каталонської – 11 (0,42%); 
звуконаслідувальні  слова  –  10  (0,38%),  до-
романського  (субстратного)  походження  –  7 
(0,26%); з португальської – 4 (0,18%); кельтського 
(субстратного) походження – 3 (0,11%); іберійсь-
кого (субстратного) походження – 1 (0, 03%); мо-
зарабського походження – 1 (0,03%); з німецької – 
1 (0,03%); з англійської – 1 (0,03%) [4:419]. 

За наявністю або відсутністю всіх трьох пара-
метрів у названих  1033 (100%)  одиницях латин-
ського  страту  вони  утворюють  функціонально-
генетичне поле з такими складовими частинами: 
ядро, центр і периферія (див. табл. 3). 

До ядра ФГП лексики латинського страту в 
іспанській  мові  належать  слова, які  характе-
ризуються  всіма  трьома  параметрами  – USD. 
Таких слів 168 (16,26%). 

Центр ФГП лексики  латинського  страту в 
іспанській мові складають 395 одиниць (38,24%). 
До першого рівня (параметри  US) належать 191 
одиниці (18,49%). Другий рівень (параметри UD) 
охоплює 91 одиниці  (8,81%).  До третього рівня 
(параметри SD)  входить 113 одиниця (10,94%).

Табл. 3
Функціонально-генетичне поле латинського страту в репрезентативному словнику

іспанської мови

Складові частини ФГП Параметри складових частин ФГП Усього
одиниць

У % Усього
одиниць

У %

Ядро ФГП 
латинського страту 
в РСІСМ

USD (частотність  у  тексті  +  семан-
тичний  потенціал  +  словотвірний 
потенціал)

168 16,26 168 16,26

Центр ФГП 
латинського страту 
в РСІСМ

US (частотність у тексті + семантич-
ний потенціал)

191 18,49

395 38,24
UD (частотність  у  тексті  +  слово-
твірний потенціал)

91 8,81

SD (семантичний потенціал + слово-
твірний потенціал

113 10,94

Периферія ФГП 
латинського страту 
в РСІСМ

U (частотність у тексті) 207 20,04
470 45,5S (семантичний потенціал) 82 7,94

D (словотвірний потенціал) 181 17,52
Усього 1033 100 1033 100

Периферію ФГП лексики латинського стра-
ту в  іспанській  мові  складають  470  одиниць 
(20,04%). До другого рівня (параметр S) належить 

82 одиниця (7,94%),  до третього рівня (параметр 
D) входять 181 одиниць (17,52%).

Отже, функціонально-генетичне поле латинсь-
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кого страту в репрезентативному словнику іспан-
ської мови є 1-м (за кількістю одиниць, що входять 
до нього) етимологічним пластом серед усіх 20 і 
займає 1 ранг за частотністю вживання серед 16. 

Португальська мова. Для  складання  репре-
зентативного  словника  португальської  мови  (да-
лі – РСПМ) послужили найбільш відомі тлумачні 
та етимологічні словники [42; 43; 44; 50 та інші]. 
Лексика  латинського страту в репрезентативно-
му словнику португальської мови (далі – РСПОМ) 
представлена  лексичними одиницями германсь-
кого походження в кількості 18 слів, що дорівнює 
0,77%) з усієї репрезентативної лексики даної мови 
(всього  2200  одиниць).  Решта  етимологічних 
пластів кількісно представлені так: з латинської – 
1047 (45,28%) одиниць; власне португальські по-
хідні – 421 (18,20%); запозичені слова з класичної 
латини (так звані “вчені слова” – 581 (25,12%); з 

французької – 69 (2,98%); невстановленого поход-
ження – 48 (2,07%); з арабської – 32 (1,38%); з іта-
лійської  – 24 (1,03%); з іспанської  – 23 (0,99%); 
германського  походження  (суперстрат)  –  18 
(0,77%); з провансальської – 12 (0,51%); дороман-
ського (субстратного) походження – 9 (0,38%); з 
багатомовною етимологією – 9 (0,38%); з каталон-
ської – 4 (0,17%); кельтського (субстратного) по-
ходження – 3 (0,12%); звуконаслідувальні слова – 
3 (0,12%), з грецької – 2 (0,08%); з африканських 
мов – 2 (0,08%); з китайської – 2 (0,08%); мозараб-
ського походження – 2 (0,08%);  з мови гуарані – 1 
(0,04%) [4: 477]. 

За наявністю або відсутністю всіх трьох пара-
метрів у названих  1047 (100%)  одиницях латин-
ського страту вони утворюють функціонально-ге-
нетичне  поле  з  такими складовими  частинами: 
ядро, центр і периферія (див. табл. 4). 

Табл. 4
Функціонально-генетичне поле латинського страту в репрезентативному словнику

португальської мови

Складові частини ФГП Параметри складових частин ФГП Усього
одиниць

У % Усього
одиниць

У %

Ядро ФГП 
латинського страту 
в РСПМ

USD (частотність у тексті + семан-
тичний  потенціал  +  словотвірний 
потенціал)

127 12,13 127 12,13

Центр ФГП 
латинського страту 

US (частотність у тексті  + семан-
тичний потенціал)

216 20,63

317 30,28
UD (частотність у тексті + слово-
твірний потенціал)

73 6,98

SD (семантичний потенціал + сло-
вотвірний потенціал

28 2,67

Периферія ФГП 
латинського страту 
в РСПМ

U (частотність у тексті) 513 49,00
603 57,59S (семантичний потенціал) 48 4,58

D (словотвірний потенціал) 42 4,01
Усього 1047 100 1047 100

До ядра ФГП лексики латинського страту в 
португальській  мові  належать слова, які  харак-
теризуються всіма трьома параметрами – (USD). 
Таких слів 127 (12,13%). 

Центр  ФГП лексики  латинського  страту в 
португальській мові складають 317 одиниць (ра-
зом 30,28%).  До першого рівня (параметри  US) 
належать 216 одиниці (20,63%). До другого рівня 
(параметри UD входить 73 одиниця (6,98%). Тре-
тій  рівень  (параметри  SD) охоплює 28  одиниці 
(2,67%).

Периферію  ФГП  лексики  латинського 
страту в  португальській  мові  складають  603 
одиниць (49,00%),  яка має також три рівні.  До 
першого  рівня  (параметр  U) входять  513 
одиниць (33,33%). До другого рівня (параметр S) 
входять 48 одиниць (4,58%).  До третього рівня 
(параметр D) належить 42 одиниця (4,01%). 

Отже, функціонально-генетичне поле  латин-
ського  страту в  репрезентативному  словнику 
португальської мови є 1-м (за кількістю одиниць, 
що  входять  до  нього)  етимологічним  пластом 
серед  усіх  19  і  займає  1  ранг  за  частотністю 
вживання серед 15. 

Каталонська мова. На відміну від французь-
кої,  італійської,  іспанської,  португальської  та ру-
мунської мов, каталонська належить до групи ро-
манських мов (крім неї ще, провансальська, рето-
романська та сардинська) з менш широкою тери-
торією розповсюдження і  з іншим лінгвістичним 
статусом. Для складання репрезентативного слов-
ника каталонської мови (далі – РСКМ) послужили 
наявні тлумачні та етимологічні словники [50; 52; 
53;  54  та  ін.]. Лексика  латинського  страту в 
репрезентативному  словнику  каталонської  мови 
представлена лексичними одиницями германсько-
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го походження в кількості  37 слів,  що дорівнює 
(1,55%)  з  усієї  репрезентативної  лексики  даної 
мови (всього 2381 одиниць). Усі інші етимологічні 
пласти кількісно представлені так: слова з латин-
ської – 1210 (50,82%) одиниць; власне каталонські 
похідні – 454 (19,07%); запозичені слова з класич-
ної латини (так звані “вчені слова” – 436 (18,31%); 
невстановленого походження – 80 (3,36%); з про-
вансальської  –  43  (1,80%);  германського  поход-
ження (суперстрат) – 37 (1,55%);  з французької  – 
36 (1,51%); з іспанської – 28 (1,18%);  з арабської – 
22 (0,92%); з італійської – 13 (0,55%); кельтського 

(субстратного) походження – 7 (0,29%); з грець-
кої – 4 (0,17%); з багатомовною етимологією – 3 
(0,13%); дороманського (субстратного) походжен-
ня – 3 (0,13%); з англійської – 1 (0,04%); з баскої – 
1 (0,04%); мозарабського походження – 1 (0,04%); 
звуконаслідувальні слова – 1 (0,04%) [4: 363]. 

За наявністю або відсутністю всіх трьох па-
раметрів у названих 37 (100%) одиницях супер-
субстрату вони утворюють функціонально-гене-
тичне  поле  з  такими  складовими  частинами: 
ядро, центр і периферія (див. табл. 5). 

Табл. 5
Функціонально-генетичне поле латинського страту в репрезентативному словнику 

каталонської мови

Складові частини ФГП Параметри складових частин ФГП Усього
одиниць

У % Усього
одиниць

У %

Ядро ФГП 
латинського страту 
у РСКМ

FSD (частотність у тексті + семан-
тичний потенціал + словотвірний 
потенціал)

158 16,22 158 13,06

Центр ФГП 
латинського страту 
у РСКМ

FS (частотність у тексті + семан-
тичний потенціал)

190 15,7

448 37,02
FD (частотність у тексті + слово-
твірний потенціал)

141 11,65

SD (семантичний потенціал + сло-
вотвірний потенціал

117 9,67

Периферія ФГП 
латинського страту 
у РСКМ

F (частотність у тексті) 247 20,42
604 49,92S (семантичний потенціал) 208 17,19

D (словотвірний потенціал) 149 12,31
Усього 1210 100 1210 100

До ядра ФГП лексики  латинського страту в 
каталонській мові  належать слова,  які  характери-
зуються всіма трьома параметрами. На відміну від 
інших романських мов, каталонська мова не має та-
ких частотних словників, як французька [21], іта-
лійська  [55],  іспанська  [22],  румунська  [4:20]. 
Використаний  словник  Анрі  Гітера  є  частотним 
словником граматичних форм з частотністю від 1 
до 6038 фіксацій у текстах каталонської мови. Тому 
в праці румунських вчених цей параметр дається 
просто  як  “частотність”,  позначена  символом  F. 
Тому загальний символ ядра в каталонській мові – 
FSD, і таких слів в ньому – 158 (або 13,06%).

Центр ФГП лексики латинського страту в ка-
талонській мові складають 448 одиниць (37,02%). 
До  першого рівня  (параметри  FS)  належать 190 
одиниці (15,7%). До другого рівня (параметри FD) 
входить 141 одиниці (11,65%). Третій рівень (пара-
метри SD) охоплює 117 одиниць (9,67%). 

Периферію ФГП лексики латинського страту в 
каталонській мові складають 604 одиниць (49,92%), 
яка має також три рівня. До першого рівня (пара-
метр F) входять 247 одиниць (20,42%). Другий рі-
вень (параметр  S) має 208 одиниць (17,19%).  До 

третього рівня (параметр D) належить 149 одиниці 
(12,31%).

Отже, функціонально-генетичне поле латин-
ського  страту в  репрезентативному  словнику 
каталонської мови є 1-м (за кількістю одиниць, 
що  входять  до  нього)  етимологічним  пластом 
серед  усіх  18  і  займає  1  ранг  за  частотністю 
вживання серед 15. 

Провансальська мова. Лексика латинського 
страту в репрезентативному словнику провансаль-
ської мови (далі – РСПРМ) представлена лексич-
ними  одиницями  латинського походження  в 
кількості 1007 слів, що дорівнює (44,34%) з усієї 
репрезентативної лексики даної мови (всього 2271 
одиниць).  Усі  інші  етимологічні  пласти кількісно 
представлені  так:  з  латинської  –  1007  (44,34%) 
одиниць;  власне  провансальські  похідні  –  922 
(40,60%);  невстановленого  походження  –  118 
(5,10%);  германського  походження  (суперстрат)  – 
79 (3,48%); запозичені слова з класичної латини (так 
звані “вчені слова” – 46 (2,02%); кельтського (субст-
ратного) походження – 30 (1,32%); з італійської – 12 
(0,53%); з французької – 11 (0,48%); з арабської по-
ходження – 8 (0,35%); звуконаслідувальні слова – 8 
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(0,35%); грецького походження – 7 (0,31%); з іспан-
ської – 7 (0,31%); з німецької – 5 (0,22%); дороман-
ського  (субстратного)  походження –  4  (0,18%);  з 
каталонської  –  3  (0,13%);  з  голландської  –  2 
(0,09%); з давньонглійської – 1 (0,04%); з франко-
провансальського діалектів – 1 (0,04%) [4: 363].

На відміну від інших романських мов, у яких 

є частотні словники, які дали можливість встано-
вити дані для всіх параметрів, провансальська мо-
ва не має такого і тому функціонально-генетичне 
поле  латинського страту в  репрезентативному 
словнику провансальської мови має лише дві скла-
дові частини: центр і периферію (див. табл. 6).

Табл. 6
Функціонально-генетичне поле латинського страту в репрезентативному словнику

провансальської мови

Складові частини ФГП Параметри складових частин ФГП Усього
одиниць

У % Усього
одиниць

У %

Ядро ФГП 
латинського страту 
у РСКМ

─ ─ ─ ─ ─

Центр ФГП 
латинського страту 
у РСКМ

─ ─ ─

254 25,22
─ ─ ─
SD (семантичний потенціал + сло-
вотвірний потенціал

254 25,22

Периферія ФГП 
латинського страту 
у РСКМ

─ ─ ─
753 74,78S (семантичний потенціал) 285 28,3

D (словотвірний потенціал) 468 46,48
Усього 1007 100 1007 100

Центр ФГП лексики  латинського страту в 
провансальській  мові  складають  254  одиниці 
(25,22%).  Всі  вони належать  до  третього  рівня 
(параметри SD) ─ 254 одиниць (25,22%). 

Периферію ФГП лексики латинського страту 
в  провансальській  мові  складають  604  одиниці 
(49,92%), які покривають два рівня: другий рівень 
(параметр S) має 285 одиниць (28,3%). До третього 
рівня (параметр D) належить 468 одиниці (46,48%).

Отже, функціонально-генетичне поле латинсь-
кого страту в репрезентативному словнику прован-
сальської мови є 1-м (за кількістю одиниць, що вхо-
дять до нього) етимологічним пластом серед усіх 18 
і займає 1 ранг за частотністю вживання серед 15. 

Сардинська мова. Лексика латинського стра-
ту в репрезентативному словнику сардинської мови 
(далі – РССДМ) представлена лексичними одини-

цями  латинського походження  в  кількості  852 
слів, що дорівнює (50,65%) з усієї репрезентатив-
ної лексики даної мови (всього 1682 одиниць). Усі 
інші  етимологічні  пласти  кількісно  представлені 
так: з латинської – 852 (50,65%) одиниць; власне 
сардинські похідні – 319 (18,96%); з італійської – 
248 (14,74%); з іспанської – 82 (4,87%); невстанов-
леного походження – 73 (4,34%);  з багатомовною 
етимологією  –  63 (3,74%);  з  каталонської  –  29 
(1,72%); запозичені слова з класичної латини (так 
звані  “вчені  слова”) – 13 (0,77%);  грецького по-
ходження – 3 (0,18%).

Сардинська мова, як і провансальська, не має 
частотного словника  і  тому функціонально-гене-
тичне поле латинського страту в репрезентативно-
му словнику сардинської мови має лише дві скла-
дові частини: центр і периферію (див. табл. 7).

Табл. 7
Функціонально-генетичне поле латинського страту в репрезентативному словнику

сардинської мови

Складові частини ФГП Параметри складових частин ФГП Усього
одиниць

У % Усього
одиниць

У %

Ядро ФГП 
латинського страту 
у РСКМ

─ ─ ─ ─ ─

Центр ФГП 
латинського страту 
у РСКМ

─ ─ ─

314 36,86

─ ─ ─
SD (семантичний потенціал + сло-
вотвірний потенціал

314 36,86

Периферія ФГП ─ ─ ─
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латинського страту 
у РСКМ

538 63,14S (семантичний потенціал) 184 21,59
D (словотвірний потенціал) 354 41,55

Усього 852 100 1007 100

Центр ФГП лексики  латинського страту в 
сардинській  мові  складають  314  одиниці 
(36,86%).  Всі  вони належать  до  третього  рівня 
(параметри SD) ─ 314 одиниць (36,86%). 

Периферію ФГП лексики латинського стра-
ту в  сардинській  мові  складають  538  одиниці 
(63,14%), які покривають два рівня: другий рівень 
(параметр  S) має 184 одиниць (21,59%). До тре-
тього рівня (параметр  D) належить 354 одиниці 
(41,55%).

Отже, функціонально-генетичне поле латинсь-
кого страту в репрезентативному словнику сардин-
ської мови є 1-м (за кількістю одиниць, що входять 
до  нього)  етимологічним пластом  серед  усіх  9  і 
займає 1 ранг за частотністю вживання серед 9. 

Ретороманська  мова. Для  ретороманської 
мови  не  проводився  етимологічний  аналіз 
лексики  репрезентативного  словника,  тому  такі 
дані відсутні і в нашій роботі.

Румунська мова. На відміну від інших роман-
ських мов, румунська мова має інший генетичний 
субстрат слов’янського походження. Він став час-
тиною словникового складу румунської мови на її 
ранньому етапі формування (VII-XI cт.) і він де-
тально проаналізований у багатьох працях. Лекси-
ка  латинського  страту в  репрезентативному 
словнику румунської  мови (далі – РСРМ) предс-
тавлена  лексичними одиницями латинського 
походження в кількості  782 слів, що дорівнює в 
(30,29%)  з  усієї  репрезентативної  лексики  даної 
мови (всього 2581 одиниць). Усі інші етимологічні 
пласти кількісно представлені так: з латинської – 
782 (30,29%) одиниць; власне румунські похідні  – 
637 (24,68%) одиниць; з багатомовною етимологією 
– 457 (17,70%);  слов’янського  походження – 233 

(9,02%);  з  французької  –  193  (7,47%); 
невстановленого походження  –  70  (2,71%);  пізні 
запозичення з класичної латини (так звані “вчені 
слова”) – 33 (1,47%); з болгарської – 34 (1,31%); з 
угорської  –  33  (1,27%);  з  новогрецької  –  25 
(1,11%); фракійсько-дакійського походження – 23 
(0,89%); з турецької – 18 (0,69%); з італійської – 15 
(0,58%); з російської – 7 (0,27%); з німецької – 7 
(0,27%); звуконаслідувальні слова – 5 (0,19%); зі 
сербської – 2 (0,07%); з української – 2 або 0,07% 
[4: 73]. 

За наявністю або відсутністю всіх трьох па-
раметрів у названих 782  (100%) одиницях латин-
ського страту вони утворюють  функціонально-
генетичне поле з такими складовими частинами: 
ядро, центр і периферія (див. табл. 8). 

До ядра ФГП  латинського страту в румун-
ській мові належать слова, які характеризуються 
всіма  трьома  параметрами:  частота  вживаності 
слова  в  тексті  U,  семантичний  потенціал  S та 
дериваційний (словотвірний) потенціал  D. Таких 
слів у РСРМ – 24 (10,30%). 

Центр ФГП слов’янського латинського стра-
ту в румунській мові складають 76 одиниць (або 
разом  32,6%).  До  першого  рівня  (параметр  US) 
входять 31 одиниця (13,3. Другий рівень (параметр 
UD) охоплює в собі 28 (12,01%). До третього рівня 
(параметр SD).належать 17 (7,29%) одиниць.

Отже,  функціонально-генетичне  поле  сло-
в’янського латинського страту в репрезентатив-
ному словнику румунської мови є 1-им (за кіль-
кістю одиниць, що входять до нього) етимологіч-
ним пластом серед усіх 19 і займає 1 ранг за час-
тотністю вживання серед усіх 16. 

Табл. 8
Функціонально-генетичне поле латинського страту в репрезентативному словнику

румунської мови

Складові частини ФГП Параметри складових
частин ФГП

Усього
одиниць

У % Усього
одиниць

У %

Ядро ФГП 
слов’янського суперстрату 
у РСРМ

USD (частотність у тексті +
семантичний потенціал + сло-
вотвірний потенціал)

151 19,31 151 19,31

Центр ФГП 
слов’янського суперстрату 
у РСРМ

US (частотність у тексті + се-
мантичний потенціал)

173 22,12

306 39,13
UD (частотність у тексті + сло-
вотвірний потенціал)

77 9,85

SD (семантичний потенціал +
словотвірний потенціал

56 7,16

Периферія ФГП 
слов’янського суперстрату 

U (частотність у тексті) 182 23,27
325 41,56S (семантичний потенціал) 46 5,88
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у РСРМ D (словотвірний потенціал) 97 12,41
Усього 782 100 782 100

Порівняльно-квантитативний  аналіз  ФГП 
лексики  латинського  страту романських  мов 
дає можливість зробити такі висновки. 

1. З генетичного погляду для всіх романських 
мов  латинський страт  є визначальним генетик-
ним  пластом  їх  лексики  і  займає  перше  місце 

серед інших пластів в усіх романських мовах.
2.  З  квантитативного  погляду  романські  мови 
займають  такі  ранги  відносно  кількісної  вели-
чини  лексики  латинського  страту в  їхньому 
словниковому складі (див. табл. 9).

Табл. 9
Ранги романських мов за ознакою квантитативної величини лексики латинського страту

в їхніх репрезентативних словниках

Ранг Романська мова Квантитативна величина латинського страту 
в %

I Каталонська 50,82
II Сардинська 50,65
III Португальська 45,28
IV Провансальська 44,34
V Італійська 44,06
VI Іспанська 39,56
VII Французька 36,13
VIIІ Румунська 30,29

Ці дані свідчать про особливе значення лек-
сики субстрату в каталонській та сардинській мо-
вах порівняно з іншими романськими мовами, як 
мови з найбільш архаїчним лексичним складом і 
найбільш  наближеним  до  латинської  мови. 
Середнє  положення  займають  португальська, 
провансальська,  італійська  та  іспанська  мови,  в 
яких  суперстрат  та  адстрат  балансують  певним 
чином успадкований латинський пласт  лексики. 
Найменші  квантитативні  параметри  в  цьому 
відношенні у французькій та румунській мові і це 
пояснюється  значною  кількістю  лексики 
субстратного та суперстратного походження в ціх 
мовах.

3. З погляду квантитативної величини кожно-
го параметра ФГП романських мов  встановлено, 
що в параметрі USD (ядро ФГП) елементи латин-
ського страту найбільш численні  в  румунській 
мові  (19,31%  з  усієї  лексики  латинського 
страту)  і  найменш  численні  у  португальській 
мові (12,13%). Відносно центру ФГП (параметри 
UD, US,  SD) полярні місця займають італійська 
мова  (42,45%)  та  провансальська  (25,22%),  а 
відносно периферії – провансальська (74,78%) та 
румунська мови (41,36%).
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Список скорочень

D  – дериваційний (словотворчий) потенціал слова.
E – етимологічна характеристика слова.
S –  семантичне багатство, або семантична вага, 
слова.
U – частотність вживання  слова в тексті.

РСІСМ –  репрезентативний словник  іспанської 
мови.

РСІТМ –  репрезентативний словник італійської 
мови.

РСКМ – репрезентативний словник каталонської 

мови.
РСПОМ – репрезентативний словник португаль-

ської мови.
РСПРМ – репрезентативний  словник  прованса-

льської мови.
РСРМ  –  репрезентативний  словник  румунської 

мови.
РССДМ– репрезентативний словник сардинської 

мови.
РСФМ – репрезентативний словник французької 

мови.
ФГП – функціонально-генетичне поле.

RÉSUMÉ

On propose dans l’étude une nouvelle méthode de recherche du strate lexical latin conservé dans le  
vocabulaire 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 le poids des éléments avec une haute fréquence dans le  
texte, avec une considérable structure polysémique et un potentiel dérivatif significatif. 

Mots-clés: champ fonctionnel génétique, étymologie fonctionnelle, noyau, centre et périphérie du champ  
fonctionnel génétique, moyens quantitatifs dans l’analyse de la structure lexicale de la langue.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЮЗОВ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Розглядається становлення системи сполуч-
ників  у  романських  мовах,  причини  зникнення  
сполучників народної латині та шляхи їх понов-
нення.  Досліджуються  зміни,  які  відбулися  в  
системі вираження відносин у рамках підрядних  
сполучників у ранньому періоді романських мов.

Ключові  слова: латинська система сполуч-
ників,  складнопідрядне  речення,  гіпотаксис,  
паратаксис.

Романские языки составляют группу генети-
чески родственных языков, которые в основном 
представляют  собой  продолжение  латыни.  Не 
существует никакого перерыва между латынью и 
романскими языками.  Они  представляют  собой 
идеал родственных языков не только потому, что 
период  между  эпохой  латинского  единства  и 
эпохой становления этих языков независимыми, 
не  очень  длительный,  но  особенно  потому что 
они  являются  единственным  примером  группы 
родственных языков, общий источник которых - 
латынь  -  сохранился,  исторически  засвидетель-
ствован  и  его  развитие  прослеживается  на 
протяжении веков.

Народная  латынь,  живая  латинская  речь 
служила непосредственной базой формирования 
всех романских языков. Однако необходимо под-
черкнуть, что каждый романский язык по-своему 
переосмысливал  унаследованные  элементы,  так 
как для каждого языка характерны собственные 
тенденции развития.

В  Западной  Романии  письменность,  возник-
шая  как  отражение  живой  романской  речи, 
существовала параллельно с латинской и даже в 
известном смысле находилась под ее влиянием. В 
начальном периоде развития письменного языка 
очень  ярко  выступает  следующая  характерная 
черта: молодые национальные языки (к примеру – 
французский  язык)  вели  борьбу  с  латынью, 
вытесняя  ее  из  всех  сфер  ее  применения.  Для 
румынского языка языком письменности длитель-
ное  время  был  старославянский  и  здесь  борьба 
велась  между живой  народной  речью  и  гетеро-
генным языком письменности. При этом письмен-
ный славянский язык накладывал свой отпечаток 
на  облекавшую  в  письменную  форму разговор-
ную романскую речь.

Господствующем типом сложного предложе-
ния в народной среде была фраза сочинительной 
конструкции.  Очень  часто  разговорный  язык 
прибегал также к бессоюзному строению фразы, 
к  независимым  предложениям.  В  связи  с  этим 
сократилось  употребление  сложноподчиненных 

предложений.  Что  касается  подчинительных 
предложений, то они появляются редко. Особое 
распространение имело отражение атрибутивных, 
локальных и темпоральных связей.

Весь сложный аппарат формальной подчини-
тельной  связи  подвергся  в  народной  латыни 
значительному  упрощению.  В  связи  с  этим  на-
блюдалось  характерное  явление  в  самой  струк-
туре  народно-латинского  сложноподчиненного 
предложения:  можно  было  выражать  подчини-
тельную  связь  “не  прибегая  к  союзам,  а  путем 
простого  примыкания  предложений.  В  полном 
соответствии с самой сущностью живого обмена 
мыслями. Народный язык ввел асиндетон в прак-
тику сложноподчиненного предложения” [7: 154].

Однако  отсутствие  союзов  подчинительной 
связи  является  характерным  только  для  более 
древнего народно-разговорного типа гипотаксиса, 
передающего разнообразные нюансы смысловой 
зависимости  предложений,  соединенных, 
казалось  бы,  по  способу  паратаксиса. 
Паратактическое  оформление  часто 
переплеталось  в  народном  языке  с 
подчинительными по смыслу конструкциями.

Начиная с III в. в самом строении предложе-
ний происходят существенные изменения. Конс-
трукция  accusativus  cum  infinitivo  все  более 
вытеснялась подчиненным предложением с сою-
зом quod или quia, quoiam или ut. Таким образом, 
типичная синтетическая конструкция была заме-
нена  подчинительными  предложениями,  что 
нашло свое продолжение в романских языках.

Старофранцузский  язык  как  одна  из  ранних 
форм народной латыни в большей части унасле-
довал ее гипотактические формы соединения пред-
ложений.  Однако  в  первых  памятниках  старо-
французского языка мы находим многочисленные 
примеры паратаксиса в предложениях, которые в 
современном языковом ощущении требуют связи 
посредством подчинительных союзов. Старофран-
цузский  язык  овладевал  паратактической  связью 
предложений сознательно и с определенным пред-
почтением. Характерным является то обстоятель-
ство,  что  во  французских  переводах  латинские 
причастные  конструкции  передавались  частично 
через  придаточные  предложения,  частично  по-
средством сочинительных предложений. Отсюда и 
происходит тот факт, что в современном француз-
ском  языке  встречаются  остатки  паратаксиса  в 
придаточных времени. Для синтаксиса старофран-
цузского  предложения  характерно  и  распростра-
нение  сложноподчинительной связи.  Подчинение 
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употребляется чаще в памятниках XII-XIII вв. Но в 
основном во старофранцузском языке заметна из-
вестная  неразвитость  гипотаксиса  и  предпочти-
тельное употребления паратактических конструк-
ций. Анализируя “Chanson de Roland”, исследова-
тель Отто Рике [6] приходит к выводу, что допол-
нительные придаточные предложения могут пара-
тактично  присоединяться  к  глаголу.  Например, 
после nepueir muer – 8 раз, после savoir – 7, после 
mander – 3 раза, после  creire, cumander, sentir – 2 
раза, dire, duner estre fiz, estre pres, jure, laisser – 1 
раз.

В  развитии  фразы  от  старофранцузкого  к 
среднефранцузскому прогрессирует гипотаксис в 
ущерб паратаксису, а также заметна тенденция к 
постоянному  обогащению  союзами,  что  умень-
шает роль морфологических средств.

Продолжая определенные синтаксические тра-
диции, которые стали развиваться в народной ла-
тыни, румынский язык по своему синтаксису все 
больше и больше отдалялся от аспекта латинского 
языка, став гораздо проще. Многочисленные при-
меры  показывают,  что  в  первых  памятниках 
румынской  письменности  гипотаксис  слабо 
представлен.

Так как система выражения отношений подчи-
нения в рамках фразы претерпела основательные 
изменения,  стоило  и  ожидать,  что  большинство 
изменений произошли в рамках подчинительных 
союзов.  Этому,  несомненно, способствовал и тот 
факт,  что  народная  речь  не  выражала  так  ярко 
оттенки  подчинения,  в  то  время  как  отношения 
сочинения  являются  общими  и  простыми  в 
существующей реальной действительности.

Союзы  принадлежат  главным  образом  к 
письменному языку, т. к. они позволяют выразить 
оттенки,  которые  в  устной  речи  достаточно 
разграничены  интонацией.  Это  обстоятельство 
определило исчезновение большинства латинских 
союзов  и  впоследствии  их  замену  в  романских 
языках аналогичными формами.

К причинам исчезновения союзов в народной 
латыни можно отнести и тот факт, что некоторые 
из  них  теряют  свое  значение.  Так,  например, 
союз  que “и”,  имея  слабое  семантическое 
наполнение,  начинает  появляться  в  сопровож-
дении  синонима  et:  sibi  et  post  risqué.  Со 
временем  союз  que,  находясь  в  безударном 
положении  в  конце  слова,  исчезает  совсем, 
уступая  место  et.  Почти  во  всех  романских 
языках  унаследован  этот  союз,  выражающий 
соединительные отношения.

Но  в  основном  союзы  исчезают  благодаря 
синонимии. В народной латыни с общей тенден-
цией языка к упрощению средств соединения слов 
и  предложений  из  нескольких  синонимических 

союзов  сохраняется  один.  В  качестве  примера 
можно  привести  следующее  явление:  временное 
значение “с тех пор как” имели четыре союза: ubi,  
ut,  cum,  quando,  но  из  них  сохранился  только 
quando. А казуальные отношения выражали союзы 
nam, quod, qui, quare. Латинский nam исчез.  Quia,  
quare,  напротив, передался многим языкам с при-
чинным значением. Во французском языке  quare 
выступил на месте nam. В основном можно отме-
тить, что победившие союзы имеют народный ха-
рактер, они употреблялись уже в архаической ла-
тыни,  реже  в  литературных  текстах,  а  в  период 
поздней  латыни  находят  все  более  частое 
применение.

Например, все уступительные союзы  etsi, eti-
amsi, quamvis, licetu, исчезли, т. к. уступительные 
придаточные  были  заменены  серией  простых 
предложений.

В латинском языке большое количество сою-
зов  были  многозначными.  Поэтому  в  ходе  раз-
вития языка шел процесс замены многозначного 
союза более точным однозначным союзом. К при-
меру,  в классическом периоде  cum с временным 
значением уступает место quado, который перво-
начально имел причинное значение;  казуальный 
cum был  заменен  quod и  т. д.  Такая  же  участь 
постигла  союз  ut,  который  выражал  отношения 
времени, условия, следствия, сравнения. 

Следует  отметить  и  процесс  расширения, 
сужения  или  замены  одного  значения  другим. 
Так,  например,  в  эпоху империи любопытному 
изменению  подверглось  значение  слова  quare 
“вследствие чего”, которое сделалось синонимом 
quia “потому что”.

Обновление  латинских  союзов  осуществля-
лось тремя путями: 

• Употреблением  в  качестве  союза  других 
частей  речи/наречий,  предлогов,  местоимений, 
глаголов.  Quo  +  ad в  архаической  латыни 
считался  относительным  и  вопросительным 
наречием;  quomodo,  будучи  наречием,  стал 
союзом, сохранив свое этимологическое значение 
“таким  образом”.  К  категории  примкнуло  и 
местоимение  ipsa,  наречие  anteis “напротив, 
прежде” заменившее  antea “прежде” в Италии и 
Галлии, становится тоже союзом. Выражение per 
hoc, которое  вначале  указывало  на  следствие, 
стало широко употребительным, начиная с V в. у 
некоторых  авторов  (Клавдиан,  Мамерт). 
Несколько позднее грамматик Вергилий [7: 307] 
включил его в перечень союзов.

• Сочетанием  существующего  союза  с  пред-
логом,  наречием,  частицей,  другим  союзом;  это 
явление привело к созданию либо сложных союзов 
antequam,  postquam,  dumnodo,  estiamsi,  quando-
cumque,  либо  к  цельным  союзным  фразеологи-
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ческими  сочетаниями:  confestim  ut,  eo  tempore 
quando,  pro  eo  quod.  В  период  поздней  латыни 
находятся и “плеонастические” конструкции типа 
cum  quando,  dum  cum  и  др.  Эти  сложные  ФЗ 
достигли  в  архаической  и  классической  латыни 
числа 80, а в поздней латыни – 103 [3: 211]. Очень 
часто  встречаются случаи  сочетания коррелятив-
ного слова главного предложения с союзом прида-
точного предложения: tam…quam = tamquam, sic… 
ut = sicut. 

• Использованием  существующего  союза  с 
новым значением.  Отсюда вытекает многознач-
ность  союзов  cum  (временный,  казуальный), 
quando (временный,  казуальный,  условный, 
противительный, дополнительный), и ut (сравни-
тельный, целевой,  дополнительный, временный, 
уступительный) и др. 

Это явление объясняется и тем, что четкость 
границ между разными типами сложных обстоя-
тельственных предложений представляется менее 
отчетливо. А иногда и вовсе неопределенной в слу-
чаях,  когда  отношение  между  главным  и  при-
даточным предложениями оказывается не едино-
зназным, а комплексным, сочетающим различные 
оттенки логического подчинения [1: 157].

Известно,  что  придаточные  времена  часто 
имеют сильный казуальный оттенок следствия,  а 
также  могут  выражать  логические  отношения 
причины, условия.  Этим объясняется и тот факт, 
что некоторые союзы причины по происхождению 
временные.  Именно  многозначность  послужила 
основой  для  возникновения  “универсальных” 
союзов,  которые  употреблялись  для  выражения 
почти всех отношений подчинения,  например  ut, 
позже вытесненный quod [1: 212].

Появления  такого  рода  союзов  подчеркивает 
тенденцию  языка  к  упрощению,  к  сокращению 
числа связывающих элементов. С другой стороны, 
заметна  потребность  в  уточнении  выражаемого 
отношения,  которая  осуществляется  путем 
прибавления еще одной специфической частицы в 
соответствии  со  стремлением  языка  к  ясности, 
четкости выражения.

Период поздней латыни характеризуется  еще 
одним явлением, интересным с точки зрения резу-
льтатов  борьбы  между  этими  двумя  основными 
тенденциями языка. Некоторые союзные фразеоло-
гические сочетания, в состав которых входит союз 
и наречие, заменяются соответствующим наречием 
функции наречия:  iam = cum iam, mox = mox ut,  
primum = ut primum, usque = usque dum, ex eo = ex 
eo quod [4: 212].

Если ми учтем не только элементы, функция 
подчинения  которых  является  единственной  и 
постоянной, но и те, которые одновременно рас-
сматриваются  и  как  наречия,  то  число  союзов 

латинской системы довольно высокое – 214. Из 
них  65  засвидетельствованы  от  архаического 
периода до периода поздней латыни. Из этих 65 
союзов  только  16  представлены  в  романских 
языках.

Aunt,  et,  magis,  neque,  quando,  outmode,  si,  
quod,  quia передались  почти  всем  романским 
языкам.  Antequam,  quamdiu,  quamvis,  quamsi,  
quantus, quast оставили только отдельные слабые 
следы.  8  союзов,  засвидетельствованные  в 
архаической  латыни,  редко  употреблялись  в 
последующие  периоды  и  исчезли  полностью  в 
поздней  латыни.  21  союз  засвительствован 
только  в  пору  классической  латыни.  Из 
последних только quare сохранился в романских 
языках,  но  с  другим  значением.  104  союза  и 
союзных  ФЕ  используются  в  поздней  латыни. 
Большинство  из  них  являются  случайными 
сочетаниями и  поэтому мало распространенны-
ми: cum ut, illico ut, primum quando, quondam cum 
и только 3 унаследованы романскими языками: 
post (почти во всех языках),  dumque и  dominatri 
(во  французском  и  испанском  языках).  Эти 
статистические данные, заимствованные нами из 
труда,  посвященного  описанию  структуры  ла-
тинского  языка  [4:  213],  наглядно  показывают 
диахроническую  стратификацию  и  позволяет 
утверждать, что только 8 % союзов, засвидетель-
ствованных в латыни, сохранились в романских 
языках.  Впрочем,  эта  цифра  относительна,  ибо 
их частотность различна, от некоторых союзов в 
романских языках остались лишь слабые “тени”.

Таким  образом,  можно  прийти  к  заключе-
нию,  что  среди  различных  грамматических 
средств латинского языка союзы были одной из 
слабых точек системы, что и привело к их обнов-
лению  в  романских  языках.  Теперь  можно 
высказать предположение, что в системе союзов 
существуют ядерная и периферийная части. Как 
бы не росла периферийная часть, ядерная сохра-
няет свое центральное значение. Иногда союз из 
периферии системы переводится в центральную, 
ядерную,  что  укрепляет  его  позиции.  Границы 
между  ядерной  и  периферийной  зонами  не 
представляют  собой  непроходимых  “китайских 
стен”, но в то же время они четко наблюдаются, 
особенно  при  сравнении  различных  хроноло-
гических срезов языка.

Образование системы подчинительных союзов 
романских языков от системы союзов классичес-
кой  латыни,  на  наш  взгляд,  происходило  сле-
дующим  образом:  в  течении  эволюции  устной 
латыни  старые  простые  союзы  постепенно 
исчезли, перейдя в периферийную зону системы, за 
исключением  quando,  outmode,  si и  элемента, 
который стоит  в  основе  романских  союзов  типа 
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que. Романские языки в дальнейшем перестроили 
свои  системы  союзов  под  влиянием  этих 
нескольких  элементов,  создав  фразеологические 
сочетания с  помощью союза  que.  Так,  эволюция 
объясняется  тем,  что  устная  народная  речь  не 
нуждалась в разветвленной и точной системе под-
чинительных  союзов.  Отсюда  устранение  боль-
шинства  старых  союзов.  Сложные  союзы  были 
созданы  в  момент  появления  литературы  на 
народном языке под влиянием письменного языка, 
вследствие  растущей  необходимости  точности 
выражения  и  логичной  строгости.  Образование 
специфически  романской  системы  составных 
союзов  оказалось  чисто  внутренним  явлением 
истории романских языков,  связанным с взаимо-
действием  этих  языков  с  письменной  традицией 
латинского  языка  (по  крайней  мере  в  Западной 
Романии).

Богатство обстоятельственных подчинитель-
ных союзов, их прогрессивное движение оказы-
ваются  интереснейшим  предметом  изучения. 
Историческое  исследование  эти  элементов  с 

точки  зрения  соответствующих  придаточных 
предложений является единственным способом, 
с  помощью  которого  можно  сделать  вывод  об 
эволюции сложного предложения.
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SUMMARY

The article considers the establishment of the system of conjunctions in Romance languages, the causes  
of disappearance of the conjunctions in Vulgar Latin, the ways of their Renewal. The changes that took  
place in the system of expression of relationship within the subordinate conjunctions of the early period of  
Romance languages have been studied. 

Key words: Latin system of conjunctions, subordinate clause, hypotaxis, parataxis.
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ФІТОНОМЕНИ УКРАЇНСЬКИХ СТЕПОВИХ ГОВІРОК МИКОЛАЇВЩИНИ 
(типи і причини варіювання)

Визначаються типи й з’ясовуються причини 
виникнення  ареальних  лексичних  опозитів  в  
українських степових говірках Миколаївської обл.  
Дослідження здійснено на матеріалі  ботанічної  
лексики, зафіксованої в цих говірках.

Ключові слова: фітономен, назва рослини, лек-
сичний  опозит,  ряд  лексичних  опозитів,  
мотивація,  диференціація,  лексичне  варіювання,  
межі  коливання,  українські  степові  говірки,  
окрема  діалектна  система,  лінгвогеографія,  
карта, атлас.

Фітономени  становлять  своєрідну тематичну 
групу спеціальної лексики, яка стала в останні де-
сятиліття об’єктом пильної уваги лінгвістів. Дос-
лідження українських мовознавців у галузі конк-
ретної лексики свідчать про те, що коло питань, 
пов’язаних  із  назвами  рослин,  може  й  повинне 
значно розширитися, а окремі проблеми лінгвісти-
ки, наприклад проблема лексико-географічної ди-
ференціації й ареального варіювання мов, можуть 
знайти своє розв’язання тільки завдяки аналізові 
нового фактичного матеріалу [1; 7; 8; 12 – 17; 19 – 
23;  26;  28;  32;  34;  35].  Ареальному варіюванню 
української мови на лексичному рівні присвячена 
монографія П.Ю.Гриценка [6], у лінгвогеографіч-
ному аспекті  аналіз  ботанічної  номенклатури  на 
матеріалі  південно-західних  говорів  здійснено  в 
монографічних дослідженнях Я.В.Закревської [9; 
10]. Однак питанням ареального варіювання фіто-
номенів, які функціонують в окремих українських 
говорах, особливо в новожитніх, до яких належать 
і  українські  степові  говірки  Миколаївщини,  на 
жаль, приділялося мало уваги. 

Аналіз ботанічної лексики досліджуваних гові-
рок, здійснений на основі її картографування, зму-
сив зосередитися на взначенні  типів і  з’ясуванні 
причин варіювання/неваріювання фітономенів. Се-
ред назв рослин, які варіюються, лексично дифе-
ренційованими є 1108 (56,5 %) назв 245 (70,2 %) 
рослин;  852  (43,5 %)  назви  105  (5,3 %)  рослин 
варіюються словотвірно, граматично, фонетично й 
акцентуаційно. 

До групи  лексично недиференційованих назв 
належить 18 (9,8 %) фітономенів, які репрезенту-
ють 18 (51,4 %) культурних дерев. Серед назв цієї 
групи  більшість  складають  немотивовані  питомі 
фітономени,  які  є  спадком індоєвропейського чи 
праслов’янського періодів і мають розгалужені де-
риваційні зв’язки. Це назви декоративних і плодо-

вих  дерев,  напр.:  сос\на  Нсосна  звичайна,  Pinus 

sylvestris L.З ;  беи|реза,  б’і|р’оза  ‘береза  повисла, 

Betula  pendula  Roth.З ;  в’іл’|ха,  ол’|ха,  гол’|ха 

Нвільха сіра, Alnus incana (L.) Moench.З ;  граб, г|

раби  ‘граб звичайний, Carpinus betulus L.’;  |липа,  |

липи  Нлипа  європейська,  Tilia  europaea L.’;  дуб 

‘дуб звичайний, Quercus robur L.З ; с|лива, с|ливи, с|

лиўки,  с|л’іва,  с|л’іви  ‘слива  домашня,  Prunus 

domestica L.З ; а|р’ех, га|рех, га|р’іх, го|р’іх, го|р’іхи,  

о|р’ехи,  о|р’іх,  о|р’іхи  Нгоріх  грецький,  Juglans 

regia L.З  До  цієї  групи  фітономенів  належать 
також немотивовані запозичені назви культурних 
плодових  і  декоративних  дерев,  напр.:  |вишн’і,  |

вишн’а,  |в’ішн’і,  |в’ішн’а ‘вишня звичайна, Cerasus 
vulgaris  Mill.’;  |персик,  |персики,  перси|ки,  |перс’ік 

‘персик звичайний, Persica vulgaris Mill.З
Серед лексично недиференційованих зафіксо-

вано 40 (5,8 %) назв 40 (32,3 %) культурних тра-
в’янистих  рослин.  Це  немотивовані  запозичені 
назви, які маніфестують поширені й відомі носіям 
говірок  дикорослі  трав’янисті  декоративні,  кор-
мові, лікарські рослини та бур’яни, напр.: л’іў|койі  

Нлевкой однорічний, Matthiola annua (L.) SweetЗ ; 

бе|гон’ійа,  б’і|гон’ійа  Нбегонія,  Begonia L.З ;  л’у|

пин,  л’у|п’ін  Нлюпин  вузьколистий,  Lupinus 

gustifolius LЗ ;  ме|л’іса  Нмеліса лікарська,  Melisa 

officinalis L.З  Поширенню  немотивованих 
запозичених  лексем  сприяє  практика  медичного 
використання,  спеціальна  література,  якою 
послуговуються  носії  говірок.  Немотивовані 
питомі й запозичені назви культурних харчових і 
кормових  рослин  у  більшості  досліджуваних 
говірок варіюються фонетично, напр.:  еспар|цет, 

експар|цет  Неспарцет,  Onobrychis  vicifolia 

Scop.З ; |сорго, сор|го Нсорго, Sorgnum MoenchЗ ; 
ква|сол’а, фа|сол’а, фа|сол’,  фа|сул’і  ‘квасоля зви-

чайна, Phaseolus vulgaris L.З ;  сен’д’е|р’еǐ,  с’енд’і|

р’еǐ, с’іл’д’е|р’еǐ, с’іл’д’і|р’еǐ, с’інд’е|р’еǐ, с’інд’і|реǐ,  

с’інд’і|р’еǐ, с’інд’е|р’еǐ Нселера пахуча, Apium gra-

veolens L.З ;  ак|роп, ак|роп’, ко|пер, кр’іп, кроп, ок|

р’іп, ок|роп, ук|р’іп, ук|роп ‘кріп пахучий, Anethum 

graveolens L.З .  До  групи  лексично  недиферен-
ційованих фітономенів належить 6 (5,5 %) назв 6 
(27,3 %)  культурних  або  культивованих  кущів, 
напр.: за|бела, ізо|бела, іза|бела ‘виноград Ізабелла, 

Vitis  labrusca L.З ;  золо|тиǐ  дошч  ‘золотий  дощ 
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звичайний, Laburnum anagyroides Medik.З ;  жас|

м’ін  Нжасмин кущовий, Jasminum fruticans L.З ; 
а|л’андра,  га|л’андра,  оле|андра,  о|л’андра 

Нолеандр  звичайний,  Nerium  oleander L.З  До 
цієї групи належать також 39 (4,4 %) фітономенів, 
які  репрезентують  39  (26,2 %)  дикорослих 

трав’янистих рослин, напр.: |жабниц’а Нсухоцвіт 

білий,  Gnaphalium  luteo-album L.З ;  мак З мак, 

Papaver L.З ;  васил’|ки  Нвероніка  степова, 

Veronica  steppacea  KotovЗ ;  холо|док ‘аспарагус 

пірчастий, Asparagus plumosusЗ ;  ку|к’іл’  Нкукіль 

звичайний, Agrostemma githago L.З ; либо|да, л’ібе|

да, лобо|да, лобо|та Нлобода, Chenopodium L.З  і 
2 (2,5 %) назви 2 (13,3 %) дикорослих кущів, напр.: 

мег|дал’, миг|дал’  Нмигдаль степовий, Amygdalus 

nana L.З ;  |верес, вере|с’іл’, вере|с’ін’  Нверес зви-

чайний, Calluna vulgaris (L.) HullЗ . 
Таким чином, лексично недиференційовані на-

зви належать переважно дикорослим і культурним 
трав’янистим  рослинам,  які  добре  відомі  носіям 

говірок, напр.:  |синдра,  |шандра  Ншандра звичай-

на,  Marrubium vulgare L.З ;  су|саǐ,  су|сак  Нсусак 

зонтичний, Butomus umbellatus L.З ;  ка|лачики, ка|

лач’іки Нкалачики маленькі, Malva pusilla Smith.’; 
со|кирики,  со|кирки,  топ’ір|ц’і,  то|порики 

Нсокирки  волотисті,  Consolida  paniculata  (Host) 

SchurЗ ; а|в’ос, го|вес, о|вес, о|в’ос Новес посівний, 

овес  звичайний,  Avena  sativa L.З ;  |сорго,  сор|го 

Нсорго,  Sorgnum  MoenchЗ ;  су|данка  Нсорго 

суданське,  Sorgnum sudanense  (Piper)  StapfЗ ;  ли|

церн’а,  лу|церка,  лу|церн’а,  лу|церка,  л’у|церка,  л’у|

церна,  л’у|церн’а,  л’оцерка  Нлюцерна  посівна, 

Medicago sativa L.З ;  б’іб, боб, бо|би  Нбоби, Faba 

bona Medik.З ; сача|виц’а, саче|виц’а, сачи|виц’а, са-
ч.о|виц’а, сеча|виц’а, сече|виц’а, сеч.о|виц’а, сича|ви-
ц’а,  сичи|виц’а,  соче|виц’а,  сич.о|виц’а,  шача|виц’і  

Нсочевиця харчова, Lens culinaris Medik.З ; на|вут,  
нут,  на|ум,  на|ут  ‘нут  звичайний,  Cicer 

arietinum L.З ;  |вика,  |в’іка,  |в’іко  Нвика,  Vicea 

sativa L.З ; |морква, мор|коў, мор|коўка ‘морква по-

сівна, Daucus sativus (Hoffm.)  Roehl.З .  До групи 
лексично  недиференційованих  фітономенів  нале-
жать також назви мало відомих чи незначних для 

носіїв говірок рослин, напр.:  ка|м’ін:иǐ дуб  Ндуб 

кам’яний,  Quercus  ilex L.З ;  золо|тиста то|пол’а 

Нтополя  Болле,  Populus  bolleana  LaucheЗ ;  |

буквиц’а  Нбуквиця  лікарська,  Betonica 

officinalis L. s. I.З ;  кропи|ва ж|гуча широко|листа 

‘кропива жалка, Urtica urens L.З ;  со|бача м|йата 

Нрозхідник звичайний, Glechoma hederaceae L.З  і 

‘глуха  кропива  біла,  Lamium  album L.З ;  аў|ран 

‘авран  лікарський,  Gratiola  officinalis L.З ;  ли|

монка  Нкотяча  м’ята  лимонна,  Nepeta  var 

citriodora  DumЗ ;  |вика  пос’іў|на  Нгорошок 
посівний, Vicia sativa L.’;  ка|нупер ‘маруна велика, 

Pyrethrum  majus  (Desf.)  Tzvel.З ;  ого|н’ок 

Нпеларгонія  поперечносмугаста,  Pelargonium 

zonale  (L.)  Air.З  Ці  назви  зафіксовані  лише  в 
деяких із досліджуваних говірок.

Отже,  лексично  не  диференціюються  79 
(5 %)  назв  79  (28,9 %)  трав’янистих  рослин;  9 
(4,5 %)  назв  9  (23,1 %)  дерев;  8  (4,2 %)  назв  8 
(21,6 %) кущів,  що складає 64 (6,5 %) назви 64 
(35, 4,8 %) культурних рослин і 41 (4,2 %) назву 
41 (24,4 %) дикорослої рослини.

Лексично варіюється 1108 (56,5 %) назв  245 
(70,2 %) рослин. Характер лексичного варіювання 
фітономенів значною мірою залежить також від 
таких  екстралінгвальних  факторів,  як  давність 
культивування  чи  ступінь  відомості  дикорослої 
рослини; спосіб використання рослини в побуті; 
внутрішні, зовнішні і функціональні особливості; 
ступінь цінності рослини і под.

Найвищий  ступінь  лексичної  диференціації 
мають  назви  дикорослих  трав’янистих  рослин. 
Зафіксовано 601 (68,5 %) назва для 110 (73,8 %) 
рослин.  Середня  кількість  фітономенів,  які  реп-
резентують одну реалію, – 5,46 %. Друге місце за 
ступенем  лексичної  диференціації  посідають 
назви  дикорослих кущів. Зафіксовано 58 (73,4 %) 
назв  для  13  (86,7 %)  рослин.  Середня  кількість 
назв, що припадає на одну реалію, – 4, 46. Третє 
місце належить 67 (60,9 %) лексично диференційо-
ваним назвам 16 (72,7 %) культурних кущів. Одну 
реалію позначають в середньому 4,19 номена. Чет-
верте місце посідає група культурних дерев – 63 
(34,4 %)  фітономени,  які  репрезентують  17 
(48,6 %)  реалій.  Середня  кількість  назв,  що 
припадає на одну рослину, – 3,71. На п’ятому місці 
–  308  (44,4 %)  назв  85  (68,5 %)  культурних 
трав’янистих рослин.  Середня кількість назв,  що 
позначають  одну  рослину,  –  3,62.  Шосте місце 
належить назвам дикорослих дерев.  Зафіксовано 
11 (64,7 %) назв 4 (100 %) рослин. Середня кіль-
кість репрезентантів одного дикорослого дерева, – 
2, 75.

Межі коливання кількості лексично диферен-
ційованих назв також неоднакові для назв рослин 
різних життєвих форм і способів росту. Так, кіль-
кість номенів, що позначають одну дикорослу тра-
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в’янисту рослину,  варіюється від 2 до 21,  напр.: 
перекоти|поле,  поко|тило  ‘перекотиполе,  Gypso-

phila paniculata L.З ; б’ел’і|на, б’і|лун, б’іси|на, бли-
ко|та,  бо|д’ак,  болиго|лоў,  голово|лом,  дурґ|з’іл’:а,  
ду|риголова,  ду|риц’а,  дур|ман,  дур|ман  ко|л’учиǐ,  
йіжа|ки,  ко|л’учки,  ко|робочки,  коров|йак,  коров’а|

ки, л’у|л’ук, н’і|миц’а, от|рава, с|винки, скаже|нина,  

йад,  йа|духа  Ндурман  звичайний,  Datura 

stramonium L.З  Одну  культурну  трав’янисту 
рослину можуть позначати від 2 до 11 фітономенів, 

напр.:  |ред’ка,  |р’іпа  Нредька  посівна,  Raphanus 

sativus L.З ;  гриб’і|шок, і|рис, і|рисики, ко|сиц’і,  ко|

сиц’а, ко|сичка, ко|сички,  |п’іўник,  |п’іўники, п’ітуш|

ки, йас|ноткиНпівники,  Iris L.З  Одне культурне 
дерево, а також один культурний кущ позначають 
від 2 до 9 назв, напр.:  го|р’іхи, го|р’ішина, гор’іш|

н’ак, |дик’і го|р’іхи, л’іш|чина, о|р’ішки, свис|ташки,  

фун|дук  ‘ліщина  звичайна,  Corylus  avellana L.З ; 
обл’і|пиха,  обл’і|п’іха,  по|в’ійа,  си|б’ірс’ка  |ви-

шен’ка,  си|б’ірс’ка  |вишн’а  Нобліпиха  крушино-

видна,  Hippophaë  rhamnoides L.З ;  бу|зок,  бу|зок 
коро|л’еўс’киǐ, с’і|р’ен’, бу|зок кал’і|рованиǐ, с’і|р’ен’  
кал’і|рована,  к|рупниǐ  бу|зок,  кал’і|рованиǐ  бу|зок,  |

поўна с’і|р’ен’, кал’і|рован:айа с’і|р’ен’, кал’і|роўка,  
с’і|рен’  кал’і|рована,  с’і|рен’,  с’і|рен’  кул’|турна 

Нбузок  китайський,  Syringa  chinensis  Willd.З  
Кількість  лексично  диференційованих  назв,  які 
позначають один дикорослий кущ, коливається від 
2 до 8 назв, напр.: а|лича |ч.орна, |дик’і с|ливи, лух, |

терен,  |терин,  терн,  тер|ноўник,  тернос|лива 

Нслива колюча, терен, Prunus spinosa L.З ;  дере|

за,  лац’і|он,  |л’іц’ійа,  л’і|ц’ійа,  о|йоǐкина  тра|ва,  о|

йоǐкине гн’із|до,  по|в’іǐ,  св’іног|лаз,  сп’і|ноза  ‘повій 

звичайний,  Lycium  barbaratum L.З  Одне  дико-
росле дерево можуть позначати від 2 до 4 лексично 
диференційованих  номенів,  напр.:  корко|душ’і,  
курку|душ’і,  ч.орнос|лиў,  тернос|лива,  тернос|ливи,  

тернос|лиўки Нтернослива, Prunus insititia LЗ  
Таким чином, лексичною диференціацією не-

однаково охоплені назви рослин різних життєвих 
форм і способів росту: лексично диференціюється 
125 (66,1 %) назв 29 (78,4 %) кущів; 909 (57,9 %) 
фітономенів, які репрезентують 195 (71,4 %) тра-
в’янистих рослин; 74 (37 %) назви 21 (53,8 %) де-
рева, що становить 670 (68,9 %) назв 127 (85,2 %) 
дикорослих і 438 (44,4 %) назв 118 (95,2 %) куль-
турних рослин. Отже, можемо стверджувати, що 
лексична диференціація назв залежить від форм і 
способів росту рослин: лексично диференціюють-
ся  66,1 % назв  кущів,  57,9 % назв  трав’янистих 
рослин і тільки 37 % назв дерев. Лексичною дифе-
ренціацією  охоплено  68,9 %  назв  дикорослих 

рослин і 44,4 % – культурних. Однак за кількістю 
реалій, які мають лексично диференційовані наз-
ви, перше місце посідають культурні чи культиво-
вані рослини – 95,2 %; дикорослі рослини посіда-
ють друге місце – 85,2 %.

Така загальна картина залежності ступеня лек-
сичної диференціації від способу росту і типу жит-
тєвої форми рослини. Загалом такий розподіл номі-
нативних одиниць з широкими ареалами і вузько-
локальних утворень відбиває особливості рослин, 
їхнє прагматичне й культурне значення, суб’єктив-
не сприйняття рослин та їхніх ознак носіями гові-
рок, що й зумовило динамізм одних і стабільність 
інших мовних одиниць як у часі, так і в просторі. 
Локалізація різних лексем, їхня семантика залежать 
від часу і джерела їхнього виникнення в говірках.

Розглянемо причини формування  ареальних 
лексичних відмінностей докладніше. 

Серед екстралінгвальних причин формування 
ареальних  лексичних  особливостей  ботанічної 
лексики  досліджуваних  говірок  основними  є: 
1) характер  заселення  території,  на  якій  побу-
тують досліджувані говірки, міграції їхніх носіїв; 
2) відмінності в матеріальній культурі регіонів, з 
яких  відбувалося  переселення  на  нові  землі; 
3) наявність різних шляхів запозичення елемен-
тів  матеріальної  культури  (рослин)  разом  з 
їхніми назвами (див. також [6: 15; 33: 137]). 

Так, частина назв була запозичена і поширила-
ся разом з культурними чи культивованими харчо-
вими,  кормовими, декоративними рослинами.  Як 
зазначала Я.В.Закревська, виникнення народної на-
зви “часто пов’язане з часом появи тієї чи іншої 
рослини,  а  також зі  шляхами проникнення  її  на 
українську територію” [11: 321]. Однак “між долею 
назв та історією реалій немає повної тотожності, 
оскільки історія  назв  значно складніша,  тому не 
завжди можна пов’язувати час виникнення назви з 
часом  появи  самої  рослини”  [там  само].  Більша 
частина  зафіксованих  нами  назв  виникла  вже  у 
період формування української національної мови. 
У зв’язку з тим, що цей період в основному збі-
гається з часом заселення й активного освоєння зе-
мель сучасної Миколаївщини, то закономірне при-
пущення про те, що частина фітономенів, які ре-
презентують  маловідомі  чи  малопоширені,  рідко 
використовувані  рослини,  виникла вже тут,  а  не 
була завезена вихідцями з різних регіонів України, 
Білорусі,  Росії,  Молдови, Сербії,  Болгарії,  Німеч-
чини. Для цих рослин в окремих говірках створю-
валися нові назви, які відбивали ту чи іншу ознаку 
рослини, що, природно, позначилося на лексичній і 
ареальній диференціації назв. Однак у таких назвах 
зафіксований зв’язок із вихідними говірками, мате-
ріальною культурою регіонів, із яких відбувалося 
переселення, напр.:  |буслики,  |гаўчики,  |дикиǐ л’он,  |
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жабIки,  жаб|р’іǐ,  затк|ни|гузно,  заткни|жопу,  |ко-
тики, ли|н’ака ки|таǐс’ка, л’|в’іниǐ з’оў, л’|в’іниǐ з’оў |

дикиǐ, л’|вин’і |писки, |л’овики, л’о|нок, л’о|нок зви|чаǐ-

ниǐ,  моло|чаǐ,  |рот’іки,  со|бачки,  |чистик  Нльонок 

звичайний, Linaria vulgaris Mill.З  Очевидно також, 
що на характері диференціації ботанічної лексики 
позначилася також наявність географічних і – на 
різних етапах історії – адміністративних бар’єрів, 
тривалі  контакти  з  іншомовним  оточенням.  У 
цьому зв’язку  особливий інтерес має поширення 
русизмів,  тюркізмів  і  полонізмів,  географія  і 
статистична  обробка  яких  повинна  стати  темою 
окремого дослідження. 

Із часу виникнення будь-якої говірки поряд з 
екстралінгвальними факторами діють і такі власне 
мовні  фактори,  як  варіативність  мотиваційних 
ознак об’єкта номінації, різноманітність способів і 
засобів  номінації,  специфіка  фонологічних  і  ак-
центуаційних систем різних говірок (див. [6: 15–
16; 24: 176, 181–182]). Тому для пізнання причин 
діалектної  диференціації  необхідно  враховувати 
як екстралінгвальні, так і власне лінгвальні фак-
тори,  оскільки ми маємо справу з  результатами 
мовних  змін  в  просторі  і  часі  як  продуктом 
складної  взаємодії  позамовних  (у  тому  числі  і 
психічних),  зовнішньо  мовних  і  внутрішньо-
мовних факторів (див. докладніше: [6: 15; 24: 19]). 

Ступінь лексичної диференціації говірок зале-
жить від особливостей самої реалії, репрезентанти 
якої  картографуються,  від  прагматичної  й  куль-
турної оцінки рослини. Ці фактори впливають на 
формування складу ареальних лексичних опозитів, 
структуру ареального протиставлення, номінатив-
не поле і семантику цих лексем [6: 136, 143]. Пев-
ною мірою лексична диференціація назв залежить 
від  особливого  ставлення  носіїв  говірок  до 
окремих рослин (поклоніння, страх, негативна чи 
позитивна  оцінка),  а  також  від  невизначеності, 
динамізму  позначуваних  лексемами  реалій  [4: 6; 
6: 15]  (Пор.,  напр.:  с’і|м’еǐка  ‘троянда багатоквіт-
кова, Rosa multiflora Thunb.’; |боже |дереўце ‘полин 

гіркий,  Artemisia  absinthium L.З ;  ч.ортопо|лох 

Нтатарник звичайний, Onopordum asanthium L.’; за|

буд’ка Нполин гіркийЗ ; пара|з’іт Нповитиця пів-

денна, Cuscuta australis R.Br.З ;  |бабйачиǐ прок|л’он 

‘омела  біла,  Vescum  album L.З ;  га|дайґ|з’іл’:а  і 
приво|рот  ‘білозір  болотний,  Parnassia 

palustris L.З ). Урахування особливостей денотата і 
його  суб’єктивного  сприйняття,  які  врешті-решт 
впливають  на  діалектне  розшарування  його 
лексичної репрезентації, є закономірним, оскільки 
кожен  акт  номінації  найтісніше  пов’язаний  із 
пізнанням і освоєнням людиною довкілля.

Оскільки  кожна  рослина  наділена  сумою 

певних  зовнішніх,  внутрішніх  і  функціональних 
властивостей (= сумою МО), а кожна властивість 
може  бути  виражена  як  однією,  так  і  кількома 
лексемами, які означають її, то, очевидно, що рос-
лина може мати стільки назв, скільки властивостей 
і  лексем,  які  їх  репрезентують,  відомо 
номінаторам.  Це  повною  мірою  стосується  назв 
усіх рослин. Однак рослини не отримували назви 
одночасно.  Найважливіші  для  людини  і  значно 
поширені (які мають харчові, кормові, лікарські чи 
отруйні властивості) отримали назви ще в період 
індоєвропейської спільності чи в праслов’янський 
період;  подальше освоєння елементів рослинного 
світу давало нові назви в пізніший період. Завдяки 
постійній  дії  і  взаємодії  перерахованих факторів 
ареальної  лексичної  диференціації  для  номінації 
рослин  використовуються  як  фітономени,  які 
сягають  своїм  корінням  праіндоєвропейського, 
праслов’янського періодів, так і такі, що виникли в 
різні періоди формування й розвитку української 
мови. Крім мотивованих і немотивованих питомих 
назв,  на  певному  етапі  розвитку  говірок 
функціонують  також  назви,  запозичені  з  інших 
говірок  української  мови  й  інших  мов.  Останні, 
переважно  немотивовані,  з’явилися  в  говірках 
одночасно  з  початком  культивування  окремих 
рослин чи поширювалися поряд з уже існуючими 
назвами відомих дикорослих і культурних рослин.

Таким чином, у кожному говорі, як і в говірці, 
можуть одночасно функціонувати генетично різні 
(власні  й запозичені),  неоднорідні  за  структурою 
(однослівні і багатослівні) назви однієї рослини. Як 
наслідок – ареальна лексична диференціація буже 
виявлятися  в  одночасному  функціонуванні  пи-
томих і запозичених немотивованих назв (16,3 %) і 
мотивованих фітономенів, які варіюються за раху-
нок  різної  лексичної  реалізації  тієї  самої  МО 
(43,8 %) чи за рахунок лексичної реалізації різних 
МО,  які  актуалізуються  в  тієї  самої  рослини 
(39,9 %). Співвідношення причин лексичної дифе-
ренціації відрізняється в назвах рослин, які нале-
жать до різних життєвих форм і способів росту.

Унаслідок одночасного функціонування в го-
вірках  різних  за  ґенезою  немотивованих  назв 
варіюється  16,3 %  від  загальної  кількості  назв 
рослин. найбільшу кількість назв, які варіюються 
за рахунок одночасного функціонування різних за 
ґенезою немотивованих фітономенів, зафіксовано 
серед назв культурних дерев – 60 %. Культурні чи 
культивовані кущі  мають 47,9 % таких назв; ди-
корослі дерева – 22 %; культурні чи культивовані 
трав’янисті рослини – 18,6 %; дикорослі трав’яни-
сті – 8 %; дикорослі кущі – 7,1 %.

Лексичне  варіювання  назв  культурних  рос-
лин, що стало результатом одночасного функціо-
нування немотивованих фітономенів різної гене-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 425. Романо-слов’янський дискурс  120



зи, як правило, незначне і фіксується найчастіше 
лише  в  окремих  говірках,  напр.:  вер|ба,  |дерево 

Няблуня  домашня,  Malus  domestica  Borkh’ 
(оскільки  всі  три  лексеми  сягають 
індоєвропейського  періоду,  можливим  є 
припущення  про  їхню  синонімічність  ще  з 
глибокої давнини). Це стосується і номенів вер|ба,  

г|руша,  г|руши,  г|руш’і,  г|рушки,  |дул’іна  Нгруша 

звичайна, Pyrus commus L.З  
Для номінації культурних плодових і декора-

тивних дерев, які стали відомі носіям української 
мови порівняно пізно, використовуються немоти-
вовані  запозичені  назви  (інколи  різного  поход-
ження для тієї самої рослини, що пов’язано, мож-
ливо, зі шляхом проникнення реалії на територію 
Миколаївщини чи з проживанням на цій території 
носіїв інших типів говірок, які занесли фітономен 
у досліджувані говірки одночасно з переселенням, 

напр.: аǐ|ва, але|ва, гу|тул’а Найва довгаста, Cydo-
nia oblonga Mill.’ (|аǐва, ай|ва, але|ва – запозичення 
з кримсько-татарської (крим.-тат. айва) чи турець-
кої (тур.  ayva ‘т.с.’) мов [ЕСУМ, 1: 53], можливо, 
безпосереднє  (зафіксовано  в  усіх  говірках);  гу|

тул’а – очевидно, запозичення з румунської мови 
(рум.  gutúie  ‘айва’)  [ЕСУМ,  1: 628];  у  говірках 
Миколаївщини  можливе  молдавське 
посередництво (фіксується  на півночі  Миколаїв-
ської обл. – є відомості про поселення молдован). 
Серед назв абрикоса звичайного, Armeniaca vulga-
ris Lam., які функціонують у говірках Миколаїв-
щини, виділяється три типи лексем за походжен-
ням:  1) абри|коса,  обри|коси,  обри|коса,  абри|кос,  
обир|кос, обир|коса, абир|коса, обер|коса, абир|кос,  
абри|коси,  обир|коси,  абр’і|коси,  бир|коси,  обре|

коси – від лат.  praecox (praecoquus) ‘скороспілий’ 
[ЕСУМ,  1: 39]  (у  всіх  говірках);  жар|дел’і  жар|

дел’а, Uер|гал’і, жер|дел’і; жер|дел’к’і, жер|дел’ка,  
жар|дел’к’і – від перського zardālū ‘золотий плід’ – 
можливо, пряме запозичення з турецького  zerdali  
‘сорт абрикоса’  [ЕСУМ,  2: 193]  (на  північному 
заході  та  заході  Миколаївської  обл.;  фіксується 
переважно у говірках, які побутують на правому 
березі  Південного  Бугу,  на  лівому  –  одиничні 
фіксації); 2) мо|рел’і – від середньолат.  amarellum 
‘абрикос’,  що  вторинно  зближується  з  amarus 
‘гіркий’  [ЕСУМ,  3: 513]  (можливе  запозичення 
через  німецьку  мову,  хоча  більш  імовірним 
видається посередництво польської мови, завдяки 
частотності  і  безпосередності  контактів  говірок 
польської  й  української  мов,  а  також  певній 
тривалості  цих  контактів  у  силу  історичних 
обставин  (зафіксовано  на  північному  заході 
Миколаївщини). 

Слід зазначити, що в деяких говірках семанти-
ка частини назв може звужуватися до репрезен-

тації певних видів, сортів рослини, яка спочатку 
мала таку родову назву, напр., лексема жер|дел’і в 
н.пп.  ВЛ,  Дмр використовується  переважно для 
номінації дикорослих сортів абрикоса звичайного; 
а лексема  жар|дел’к’і  в н.п. Щ – для позначення 
сортів, що дають плоди невеликих розмірів. 

Назви культурних ягідних кущів, що порівняно 
давно  вирощуються  на  досліджуваній  території, 
варіюються за рахунок одночасного функціонуван-
ня генетично різних фітономенів  теж незначною 
мірою, але варіюванням охоплена більшість гові-
рок, напр.:  |аґруз,  |аґрус, ак|руг,  |ангрус,  |аргус, кри|

жоўник,  кри|жоўн’ік,  кру|жоўник,  кру|жоўн’ік,  |

йагрус Нагрус, Grossularia Mill.’ (|аґруз, |аґрус – за-
позичення  через  посередництво  польської  мови 
[ЕСУМ, 1: 47]); кри|жоўник, кри|жоўн’ік, кру|жоў-
ник,  кру|жоўн’ік –  з  польської  мови  [Фасмер, 
2: 388], можливо, через посередництво російської 
[ЕСУМ, 3: 90]). Слід зазначити, що фітономен |аґ-
рус  у  н.пп.  Бв,  Вт,  ЗЯ,  Дн,  Лм,  Кцр,  Оч  вико-
ристовується переважно людьми старшого віку.

Таку  саму  варіативність  спостерігаємо  й  у 
частині  назв  декоративних  культурних  кущів, 
напр.:  беўз, без, б’із,  боз, буз,  |бузIка, бу|зок, бу|

зок прос|тиǐ, |буз’ка, с’і|рен’, с’і|р’ен’, прос|та с’і|

р’ен’ Нбузок звичайнийЗ .
Для дикорослих дерев зафіксовано паралельне 

використання двох і  більше лексем, одні  з яких 
належать праіндоєвропейського періоду, а інші – 
до праслов’янського, напр.:  ло|за, пла|куча вер|ба,  

пла|куча  |іва  Нверба вавилонська, Salix babyloni-

ca L.З ; вер|ба, |верби, вербо|л’із, |іва пла|куча, |іви,  

пла|куча  |іва,  пла|кучайа  |іва  Нверба  біла,  Salix 

alba L.З  (вер|ба – слово індоєвропейського періо-
ду,  ло|за,  вербо|л’із,  |іва –  лексеми, які  належать 
праслов’янському періодові). можуть переважати 
як праслов’янські,  так і  запозичені  назви,  напр.: 
клен,  к|лени,  кл’он,  к|л’они  (псл.  *klьnъ  [ЕСУМ, 
2: 458]),  а|цар  (лат. acer, можливо, запозичення з 
румунської  (або  молдавської)  мови)  [ЕСУМ, 

1: 100]  З клен,  Acer L.З  Питома  немотивована 
назва  клен  (і варіанти) утворює суцільний ареал; 
запозичене а|цар має одиничні фіксації.

Назви культурних трав’янистих рослин також 
можуть варіюватися внаслідок функціонування в 
говірках  питомих  і  запозичених  немотивованих 
фітономенів,  напр.:  кар|топл’а,  карто|фел’і,  кар|

тофл’а,  кар|тоха,  кар|тошка,  кор|топл’а 
(запозичені  з  німецької  мови через  російське  чи 
польське  посередництво)  [ЕСУМ,  2: 397];  бара|

бол’а  (“фонетично  видозмінена  назва  німецької 
землі  Brandenburg,  через  яку картопля поширю-
валася  на  схід”  [ЕСУМ,  1: 137]);  |бул’і,  |бул’а,  |

бул’ба  (продовження  праслов’янських  та 
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індоєвропейських лексем [ЕСУМ, 1: 291 – 292]); 
к|лубн’і  (очевидно,  запозичення  з  російських го-
ворів) ‘картопля, Solanum tuberosum L.’ 

Здавна  культивовані  трав’янисті  сільського-
сподарські харчові і кормові рослини мають у всіх 
говірках  назви,  які  дуже  рідко  варіюються  лек-
сично,  напр.:  |жито,  рож  ‘жито  посівне,  Secale 

cereale L.З ;  |йариц’,  йач|мен’,  йач|м’ен’,  йач|м’ін’ 

Нячмінь звичайний, Hordeum vulgare L.З ; уст|роǐ,  

ч.ас|ник, час|ник, ч.ас|нок, ч’іс|нок  Нчасник, Allium 

sativum L.З ; лексеми |йариц’, уст|роǐ, рож зафіксо-
вано  в одиничних  говірках.  Частина  назв,  які 
репрезентують  здавна  культивовані  трав’янисті 
харчові  рослини,  в  окремих  говірках  викорис-
товуються паралельно з назвами, які запозичені з 
інших  мов,  але,  як  правило,  це  також  одиничні 
фіксації,  напр.:  |арбуз,  ар|буз,  |арбузи,  арбу|зи,  |

гарбуз,  гар|буз,  |гарбузи,  гарбу|зи,  гар|бус,  ка|вун,  

каву|ни, каву|нец’, кавун|ц’і Нкавун звичайний, Cit-
rullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai’;  бо|рак, бу|

рак,  бура|ки,  бура|к’і,  бу|р’ак,  бур’а|ки,  с|в’окла,  

св’ек|ла   Нбуряк  звичайний,  Beta  vulgaris L.З ; 
аг’ір|ки, агур|ци, вог’і|рок, вог’і|рок, г’ір|ки, гог’ір|ки,  
гог’і|рок, гойір|ки, гойі|рок, гур|ке, гур|ки, гур|к’і, гур|

ц’і, огир|ки, ог’ір|ки, ог’і|рок, ог’ір|ц’і, огу|рец’, огу|

рец,  огур|ки,  огур|ци,  о|гурц’і,  огур|ц’і,  пе|п’ін,  угу|

рец’,  угур|ц’і  ‘огірок  посівний,  Cucumis  sati-

vus L.З ; |дин’і, |дин’а, |дин’ка (псл. dynja) [ЕСУМ, 
2: 74] – суцільний ареал,  ма|л’они  (запозичення з 
латинської  [ЕСУМ,  3: 375],  очевидно,  через 

польську)  –  одиничні  фіксації Ндиня  посівна, 

Melo  sativus  Sager.  ex  M.Roem.З  Назви  деяких 
культурних  харчових  рослин,  маючи  невисокий 
ступінь  варіативності,  можуть  мати  паралельні 
назви в більшості говірок, напр.: гар|буз, гарбу|зи, |

дин’а,  |дин’ка,  ка|бак,  каба|ки,  каба|к’і,  каву|ни,  |

тиква,  |тикви  Нгарбуз  звичайний,  Cucurbita 

pepo L.З  Деякі  назви  можуть  мати  різне 
фонетичне оформлення, що часто нагадує  власне 
ім’я,  яке  стало  основою  для  виникнення 
фітономена, напр.:  ар|гин’ійа, ар|г’ін’ійа, ар|гон’ійі,  
ар|гон’ійа, гар|г’іна, геор|г’іна, геор|г’іни, геор|г’ін’і,  
гер|ген’ійі, гер|гин’і, г’еор|г’іна, г’еор|г’іни, гиор|г’іни,  
гер|гин’а, гир|гин’і, гир|г’іни, г’іор|г’іни, гор|г’іна, гор|

г’іни, гор|д’іна, гор|д’ін’ійа, жор|жини, ор|гин’а, ор|

д’ін’ійа,  жор|жина,  геор|гина,  гир|гина,  г’іор|г’іна 

Нжоржина периста, Dahlia pinnata Cav.З
Таким чином, за рахунок одночасного функ-

ціонування немотивованих ботанічних назв різної 
генези  варіюється  54,5 %  назв  дерев;  32,9 %  – 
назв  кущів  і  тільки  11 %  –  назв  трав’янистих 
рослин.  Кількість  таких  назв  серед  номенів,  які 
позначають  культурні  чи  культивовані  рослини, 

становить 30,5 %, серед назв дикорослих рослин – 
8,1 %.

Розглянуті  назви  рослин,  які  не  варіюються 
або  мають  незначне  ареальне  варіювання,  пере-
важно  належать  до  розгалужених  дериваційних 
гнізд,  обтяжені  тісними  регулярними  словотвір-
ними і семантичними зв’язками (див. [6: 137]). До 
них належать фітономени, які беруть свій початок 
у мові-основі і є в кожному з говорів української 
мови.  Вони можуть  варіюватися фонетично,  ак-
центуаційно  і  морфологічно  відповідно  до  фо-
нетичної,  акцентуаційної  та  морфологічної  сис-
теми  кожного  говору  зокрема,  однак  лексично 
варіюються рідко. Тому міждіалектних їхніх від-
повідників,  як  правило,  немає  (детальніше див.: 
[33: 29]). До питомих немотивованих фітономенів 
прилягають  запозичені  назви,  які  значно  по-
ширилися завдяки розповсюдженню відповідних 
культурних рослин. Вони входять до загальнона-
родного  лексичного  фонду  і  мають  дуже  мало 
міждіалектних відповідників чи паралельних назв 
в говірках. Варіювання таких немотивованих назв 
можу бути зумовлене появою в деяких окремих 
діалектних  системах  (далі  –  ОДС)  паралельних 
назв, мотивованих різними зовнішніми, внутріш-
німи чи функціональними особливостями рослин.

Найменшу диференціацію в  цій  групі  мають 
фітономени,  які  репрезентують  дикорослі  трав’я-
нисті бур’яни як дуже давно відомі, напр.:  а|сот,  

го|сет, ко|л’учки, о|сет, о|сот Носот городній, Cirsi-

um oleraceum (L.)  Scop.З ;  м’е|т’олка,  шча|риц’а,  

шче|риц’а, шчир, шч.ир, шчи|риц’а, шчи|р’іǐ Нщири-

ця, Amaranthus L.З , так і такі, що з’явилися недав-
но, але значно поширені, напр.:  аб|роз’ійа, амб|ро-
з’ійа, амб|рос’ійа, амери|канс’киǐ  |сойашник, гамб|

роз’ійа,  мамб|роз’ійа  ‘амброзія  полинолиста, 

Ambrosia artemisifolia L.З  
Назви культурних трав’янистих декоративних 

присадибних рослин, які широко відомі, повсюд-
но культивуються і не мають яких-небудь зовні-
ніх, внутрішніх чи функціональних особливостей, 
незначно  диференціюються  за  рахунок  питомих 
мотивованих назв, які виникли в окремих говір-
ках,  напр.:  |аǐстра,  |аǐстри,  |астра,  |астри,  |

гаǐстра, репеш|ки, розIт|р’іпа, раст|р’опа ‘айстра, 
Aster L.’;  глад’і|волоси,  глад’і|олоси,  глад’і|олус,  
глад’і|олуси, ка|чалка  ‘косарики гібридні, Gladiolus 

hybridus hort.З ;  |дудочник, л’у|бинґтра|ва, л’у|бис-
ток,  л’убист|рон,  |л’убчик  ‘любисток  лікарський, 

Levisticum officinalis Koch.З ;  і|он’ійа, напал’е|они,  
па|вон’ійі,  па|вон’ійа,  п’і|вон,  п’і|вона,  п’і|вони,  п’і|

вон’ійі,  п’і|вон’ійа,  п’і|он,  п’і|она,  п’і|они,  п’і|он’ійа 

Нпівонія деревовидна, Paeonia suffruticosa Andr.’ 
Невисокий ступінь диференціації мають також 
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назви культурних трав’янистих харчових рослин, 
які з’явилися порівняно недавно, однак диферен-
ціацією охоплена значна частина ОДС, напр.: бак-
ла|жан, бакла|жани, бокла|жани, пакла|жани, по-
ми|дор, си|нен’к’і,  |синен’к’і, |син’і, |син’і бакла|жа-
ни, |син’і патла|жани, |син’і поми|дори, |син’і пом’і|

дори,  |с’ін’і,  |син’іǐ  Нсиній  баклажан,  Solanum 

melongena L.З  Зауважимо,  що  для  цієї  рослини 
поряд  з  різними  за  ґенезою  немотивованими 
назвами  часто  використовується  (відома  в  усіх 
говірках)  паралельна  мотивована  назва  |син’і  (і 
похідні),  яка  виникла,  очевидно,  одночасно  з 
початком функціонування у говірках запозичених 
фітономенів і поширилася з часів початку культи-
вування рослини, що для більшості назв культур-
них рослин, котрі були завезені на досліджувану 
територію, не характерно. Подібні лексичні проце-
си  відбуваються  й  у  фітономенах,  які  репре-
зентують  помідор їстівний.  Однак ці  процеси не 
такі  активні,  оскільки  плоди  помідора  не  мають 
такої яскравої і незвичайної для овочевих рослин 
кольорової ознаки, як у плодів синього баклажана 
(синій колір плодів), що дало можливість викорис-
товувати  для  його  номінації  субстантивований 
прикметник  |син’іǐ  (і  похідні),  напр.:  бакла|жан, 
бакла|жани,  б’ікла|жони,  к|расн’і,  к|расн’і  бакла|

жани, к|расн’і поми|дори, к|расн’і пом’і|дори, патла|

жани, патла|жел’і, поме|дори, поми|дор, поми|дора,  
поми|дори,  пом’і|дор,  пом’і|дора,  пом’і|дори,  по|

р’інча,  пуми|дори,  то|мати  Нпомідор  їстівний, 

Lycopersicon esculentum Mill.З  
На відміну від розглянутих вище назв рослин 

вузьколокальна лексика досить часто має міждіа-
лектні  відповідники й паралельні  назви.  Підста-
вою для виникнення паралельних назв в окремій 
говірці,  а  також  міждіалектних  відповідників  у 
групі говірок є дві причини: 1) наявність у росли-
ни різних зовнішніх, внутрішніх чи функціональ-
них особливостей (тобто констатація наявності у 
рослини різних МО, вичленування їх і матеріалі-
зація  в  назві);  2)  можливість  різної  лексичної 
реалізації кожної з актуалізованих у реалії ознак. 
Виокремлення тих чи інших ознак, якостей і влас-
тивостей може бути  різним у  носіїв  різних діа-
лектів,  оскільки  знаходиться  у  залежності  від 
ступеня пізнаності об’єкта. Таким чином, рослини 
можуть отримувати різні  назви в залежності  від 
лексичної реалізації вичленуваних ознак, якостей, 
властивостей,  у  залежності  від  номінативних 
можливостей  мови  чи  діалекту,  які  послужили 
базою їхнього виникнення.

У дериваційному відношенні назви діалектно-
го фонду ізольовані і входять до нерозгалужених 
словотвірних  гнізд.  До  них  належить  більшість 
назв дикорослих, а також деяких культурних де-

коративних  рослин,  які  отримали  назви  пізніше 
завдяки своїм зовнішнім, внутрішнім чи функціо-
нальним властивостям. Ці фітономени мають ве-
лику кількість паралельних назв і міждіалектних 
відповідників завдяки полісемантичності  понять, 
які  вони  позначають.  Звичайно  більшою  мірою 
зазнають  внутрішньодіалектної  і  міждіалектної 
еквіваленції  окремі  значення  полісемантичних 
слів [30: 16–17]. Таке ареальне варіювання відбу-
вається тому, що “в лексичному значенні полісе-
мантичного слова (як і поняття, яке воно позна-
чає)  відображені  загальні  й часткові  ознаки,  чи, 
інакше кажучи, тому, що його лексичне значення 
є  сукупністю  “семантичних  відтінків”  чи  дифе-
ренційних  елементів  значення  –  ДЕЗ”  (термін 
Смоліної [там само: 17]), або ще “атомів смислу” 
[18: 83].

Таким чином, різноманітність ознак номінації 
для позначення тієї самої рослини визначає функ-
ціонування  паралельних  назв  і  міждіалектних 
відповідників.  Виникнення  назв  рослин  ґрунту-
ється на виявленні  їхніх ознак,  якостей,  власти-
востей, а також на з’ясуванні зв’язків виділених 
ознак,  якостей  і  властивостей  з  уже  відомими 
носіям говірок предметами і явищами об’єктивної 
реальності. Наявність у рослини багатьох МО, як і 
різне  усвідомлення  їх  носіями  говірок  при 
створенні назв,  призвело до виникнення великої 
кількості назв для позначення тієї самої рослини в 
різних говірках української мови (див.: [29: 97]).

Отже, анатомуванню підлягає поняттєвий еле-
мент  слова.  Конкретно-семантичному  елементові 
слова приділяється функція знакової матеріалізації 
розчленованих  “змістових,  значеннєвих  атомів”. 
Кожна говірка може бути сферою словесної мате-
ріалізації тільки окремих “атомів” з числа значної 
кількості їхніх лексичних відповідників [33: 152].

 39,9 %  фітономенів  варіюються  за  рахунок 
лексичної реалізації різних МО, покладених в ос-
нову номінації рослини. Найбільшу кількість назв, 
які варіюються з цієї причини, зафіксовано серед 
назв дикорослих дерев – 56 %, напр.:  гостро|лис-

тиǐ  клен,  ка|надс’киǐ  клен  Нклен  гостролистий, 

Acer platanoides L.З  (МО “форма”, “місце (поход-
ження)”); дикорослі кущі мають 50 % таких назв, 
напр.:  бузи|на, бузи|на к|расна, во|н’учка,  |дудочник,  

к|расна  бузи|на  Нбузина  червона,  Sambucus 
racemosa L.’  (МО  “колір”,  “запах”,  “будова”); 
культурні  чи  культивовані  трав’янисті  рослини  – 
43,8 %,  напр.:  |бархотци,  купча|ки,  поўн’а|ки,  ци|

ганка, чарнаб|риўч’іки, черноб|риўц’і, ч.орноб|ривец’,  
ч.орноб|риўц’і,  ч.орноб|риўц’і,  ч.орноб|риўчики 

‘чорнобривці  розлогі,  Tagetes  patula L.З  (МО 
“тактильні властивості”, “будова”, “забарвлення”); 
дикорослі  трав’янисті  рослини –  40 %,  напр.:  ли|
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пучка,  с|в’ітлик  Ночанка  гребінчаста,  Euphrasia 
pectinata  Ten.’  (МО  “тактильні  властивості”, 
“лікарські властивості”); культурні дерева – 26 %, 
напр.: али|ча, али|ч.а, али|ча |жоўта, а|лича к|расна,  
др’ібнос|лива б’і|лен’ка, гали|ча, гали|ч.а,  |жоўт’і с|

ливи, |жоўт’і с|лиўки, кис|лички, к’іс|л’ічка, к|расн’і с|

лиўки,  пу|зички,  слиў|ки,  тер|ноўка,  тернос|лива,  
тернос|ливи  ‘слива  розлога,  Prunus  divaricata 

Ledeb.З  (МО “колір”, “подібність до іншої рослини 
чи її частини”, “розмір”, “смак”); культурні кущі – 
25 %, напр.:  |бахкаўки, пу|зирник, х|лопаўки,  |розова 

а|кац’ійа  Нміхурник  деревоподібний,  Colutea 

arborescens L.З  (МО “звук”, “форма”, “колір”, “по-
дібність до іншої рослини чи її частини”).

Таким  чином,  трав’янисті  рослини  мають 
41,4 %  назв,  які  варіюються  рахунок  лексичної 
реалізації  різних  МО,  покладених  в  основу 
номінації; кущі мають 34,2 % таких назв; дерева – 
30,3 %.  Дикорослі  рослини  мають  41 %  таких 
назв; культурні чи культивовані рослини – 37,8 %.

Унаслідок різної лексичної реалізації тієї самої 
МО варіюється 43,8 % назв рослин. Така варіатив-
ність ботанічної лексики зумовлена “потенційними 
можливостями мови у ділянці номінації як універ-
сальної ознаки людської мови. При всій своїй зов-
нішнії неподібності – у плані формальної структу-
ри, архітектоніки семантики, зв’язків з іншими лек-
семами – ареальні опозити, маючи мінімум один 
інтегральний семантичний компонент, що ліг в ос-
нову картографування, як правило, мають ще кіль-
ка спільних ознак, які можуть бути як вихідними, 
так і набутими, вторинними. Тому ряди ареальних 
опозитів, похідних від різних основ, на наддіалек-
тному рівні часто можуть бути представлені у виг-
ляді синонімічного ряду, як різні формальні засоби 
вираження  спільного  мотиву  номінації”  [6: 136], 
напр.: назви бес:|мертник, бес:|мертники, бис:|мер-
тник,  мо|розґтра|ва,  сухоц.|в’іт  ‘цмин  пісковий, 
Helichrysum arenarium (L.) Moench’ (МО “здатність 
рослини виявляти свої якості” – “фізичні властиво-
сті”) відбивають фізичні властивості рослини, яка 
здатна зберігати колір і форму суцвіть після виси-
хання чи з настанням морозів. “Спільний мотив но-
мінації лексично відмінних ареальних опозитів мо-
же однаковою мірою виявлятися на рівні як пер-
винних, так і вторинних номенів. Така ситуація ви-
никає за умови, коли первісний базовий мотив но-
мінації  яскраво  виражений,  диференціююча  від-
мітна ознака реалії,  що виявилася при первинній 
номінації,  є  постійною,  тому  проступає  в  ряді 
вторинних  номенів”  [там  само: 140],  наприклад, 
МО  “колір”  може  передаватися  за  допомогою 
похідного від прикметника |жоўтиǐ – жоўт’а|ки, а 
також опосередковано, через назву іншої рослини 
(крокус,  Crocus  sativus L.)  –  к|рок’іс,  к|рок’іш 

Ннагідки  лікарські,  Calendula  officinalis L.’; 
лікарські  (кровоспинні)  властивості  можуть 
передаватися похідними від іменних основ, напр.: 
кри|ваўник,  |маточник,  по|р’ізник  ‘деревій 
степовий, Achillea stepposa Klok. et Krytzka’.

Найбільшу кількість фітономенів, які варіюю-
ться за рахунок різної лексичної реалізації тієї са-
мої МО, зафіксовано серед назв дикорослих тра-
в’янистих  рослин  –  52 %,  напр.:  гу|с’атник,  |

гус’ача тра|ва, |гус’ачиǐ спо|риш, |кур’ача тра|ва, п|

тича  г|речка,  с|винс’ке  |з’іл’е,  п|тича  г|речка,  с|

винс’ке |з’ілйе (МО “здатність рослини чи її части-

ни бути продуктом харчування”  З гірчак звичай-
ний, Polygonum aviculare L.’ Дикорослі кущі мають 
42,9 % таких назв, напр.: |воўч’і |вишн’і, |воўч’і пло|

ди,  |воўч’і  |йагоди,  |воўч’і  |йагодки, воўчо|йаг’ідник 
(МО “отруйні властивості рослини чи її частини”) 

З вовчі  ягоди  звичайні,  Daphne  mezereum L.З ; 
культурні  чи культивовані  трав’янисті  рослини – 
37,6 %, напр.:  б’іси|на, блико|та, б’ел’і|на, б’і|лун,  
б’іси|на,  блико|та,  бо|д’ак,  л’у|л’ук,  н’і|миц’а,  от|

рава,  скаже|нина,  йад,  йа|духа  (МО  “отруйні 
властивості  рослини  чи  її  частини”) ‘дурман 

звичайнийЗ ;  культурні  чи  культивовані  кущі  – 
27 %,  напр.:  бу|зок  коро|л’еўс’киǐ,  бу|зок  кал’і|

рованиǐ, с’і|р’ен’ кал’і|рована, к|рупниǐ бу|зок, кал’і|

рованиǐ  бу|зок,  |поўна с’і|р’ен’,  кал’і|рован:айа с’і|

р’ен’, кал’і|роўка, с’і|рен’ кал’і|рована, с’і|рен’ кул’|

турна  (МО “спосіб росту рослини”) Нбузок ки-

тайськийЗ ; дикорослі дерева – 22 %, напр.:  клен 
пол’о|виǐ, обикно|вен:иǐ, прос|тиǐ (МО “спосіб росту 

рослини”) ‘клен ясенолистий,  Acer  negundo L.З ; 
культурні дерева – 14 %, напр.:  |воўча а|кац’ійа,  |

воўча о|кац’ійа, |дика а|кац’ійа, |дика о|кац’ійа (МО 
“спосіб росту рослини”) ‘гледичія колюча, Gleditsia 

triacanthos L.З
Таким  чином,  трав’янисті  рослини  мають 

47,6 % назв, що варіюються завдяки різній лек-
сичній  реалізації  тієї  самої  МО;  кущі  мають 
32,9 %  таких  назв;  дерева  –  15,2 %.  Дикорослі 
рослини  мають  50,7 %  таких  номенів,  а 
культурні чи культивовані – 31,7 % фітономенів.

У ряду ботанічних назв, зафіксованих у говір-
ках Миколаївщини як паралельні назви чи міждіа-
лектні відповідники, виявилися фітономени різні за 
структурою  і  ступенем  мотиваційних  зв’язків: 
38 %  фітономенів  складають  однослівні 
мотивовані назви; 25 % – однослівні немотивовані; 
18 % – фітономени з двома і більше мотивованими 
складовими; 15,4 % – складні фітономени з одним 
мотивованим  компонентом;  2 %  –  композити  з 
двома  мотивованими  компонентами;  1 %  – 
композити з однією мотивованою частиною; 0,4 % 
– немотивовані композити. 45 % фітономенів, які 
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репрезентують  дерева,  складають  однослівні 
немотивовані фітономени; 27 % – складені назви з 
одним  мотивованим  компонентом;  14 %  – 
однослівні  мотивовані;  8 %  –  складені  назви  з 
двома і більше мотивованими компонентами; 4 % 
–  немотивовані  композити;  2 %  –  композити  з 
одним мотивованим компонентом.

Серед фітономенів, які репрезентують в говір-
ках дикорослі дерева, 55 % – складені назви з од-
ним мотивованим компонентом; 27 % – однослівні 
немотивовані фітономени; 18 % – композити з од-
ним мотивованим компонентом.  48 % назв куль-
турних дерев складають однослівні  немотивовані 
фітономени; 22 % – складені назви з одним моти-
вованим компонентом; 16 % – однослівні мотиво-
вані; 9 % – складені назви з двома і більше мотиво-
ваними компонентами; 5 % – немотивовані компо-
зити. 37 % назв кущів – однослівні немотивовані 
фітономени;  22 %  –  складені  назви  з  двома  і 
більше  мотивованими  компонентами;  19 %  – 
складені  назви  з  одним  мотивованим  ком-
понентом; 18 % – однослівні мотивовані. 40 % назв 
дикорослих  кущів  складають  однослівні  немо-
тивовані  фітономени;  30 %  –  складені  назви  з 
двома і більше мотивованими компонентами; 15 % 
– однослівні мотивовані; 8 % – композити з двома 
мотивованими  компонентами;  7 %  –  складені 
назви  з  одним мотивованим  компонентом.  35 % 
назв  культурних  кущів  складають  однослівні 
немотивовані фітономени; 29 % – складені назви з 
одним мотивованим компонентом;  21 % –  одно-
слівні мотивовані; 15 % – складені назви з двома і 
більше  мотивованими  компонентами.  22 %  назв 
трав’янистих рослин – однослівні немотивовані фі-
тономени; 43 % – однослівні мотивовані;  14 % – 
складені  назви  з  одним  мотивованим  компо-
нентом; 18 % – складені назви з двома і більше мо-
тивованими компонентами; 0,1 % – немотивовані 
композити; 1 % – композити з одним мотивованим 
компонентом;  2 %  –  композити  з  двома 
мотивованими  компонентами.  17 %  фітономенів, 
які репрезентують дикорослі трав’янисті рослини, 
складають  однослівні  немотивовані;  48 %  – 
однослівні  мотивовані;  12 %  –  складені  назви  з 
одним мотивованим компонентом; 19 % – складені 
назви  з  двома  і  більше  мотивованими  компо-
нентами; 1 % – композити з одним мотивованим 
компонентом;  3 % – композити з  двома мотиво-
ваними компонентами. 32 % назв культурних тра-
в’янистих рослин складають однослівні немотиво-
вані  фітономени;  32 %  –  однослівні  мотивовані; 
18 % – складені назви з одним мотивованим ком-
понентом; 16 % – складені назви з двома і більше 
мотивованими компонентами; 1 % – композити з 
двома мотивованими компонентами; 0,4 % – немо-
тивовані  композити;  0,4 % –  композити з  одним 

мотивованим компонентом.
Отже, 19 % назв дикорослих рослин складають 

однослівні немотивовані фітономени; 45 % – одно-
слівні мотивовані; 12 % – складені назви з одним 
мотивованим компонентом; 19 % – складені назви 
з  двома  і  більше  мотивованими  компонентами; 
2 % – композити з одним мотивованим компонен-
том; 3 % – композити з двома мотивованими ком-
понентами. 35 % назв культурних рослин склада-
ють однослівні немотивовані фітономени; 28 % – 
однослівні мотивовані; 20 % – складені назви з од-
ним мотивованим компонентом; 15 % – складені 
назви з двома і більше мотивованими компонента-
ми; 1 % – немотивовані композити; 0,2 % – компо-
зити з одним мотивованим компонентом; 0,4 % – 
композити з двома мотивованими компонентами.

Таким чином, до різних МО, які стали підста-
вою виникнення того чи іншого фітономена,  до 
можливості  вираження  тієї  самої  МО  різними 
лексичними засобами,  а  також до диференціації 
ботанічних назв за рахунок одночасного викорис-
тання різних за ґенезою немотивованих фітономе-
нів,  що  в  основному  творить  мозаїчну  картину 
лексичної репрезентації реалій, в окремих говір-
ках додається ще структурна варіативність бота-
нічних назв.  Паралельно можуть  функціонувати 
одно-,  дво-  і багатокомпонентні  репрезентанти 
тієї самої рослини. Активність їх використання у 
говірках неоднакова; вона зростає в напрямку до 
однокомпонентних  номенів.  Найчастіше  в  ОДС 
відбувається  витіснення  словосполучень.  Воно 
йде у кількох напрямках: стрижневе слово може 
опускатися, а залежне субстантивуватися, не під-
лягаючи  при цьому морфологічним перетворен-
ням [25: 56], напр.:  |син’і бакла|жани,  |син’і пом’і|

дори > |син’і ‘синій баклажан’;  к|расн’і поми|дори,  

к|расн’і пом’і|дори > к|расн’і Нпомідор їстівнийЗ ; 
прикметник  може  переходити  до  розряду 
іменників  також  через  морфологічні  зміни.  Цей 
спосіб стягнення словосполучень набагато поши-
реніший, напр.: |соусн’і кабач|ки > |соусники ‘каба-
чок соусний, Cucurbita melo pepo’; |дика |вишн’а > |

дичка ‘вишня звичайна’; прос|та |вишн’а, п|роста |

вишн’а > прос|т’ачка ‘вишня  степова,  Cerasus 
fruticosa (Pall.);  с’і|меǐнайа  |роза, с’і|м’еǐна  |роза > 
с’і|м’еǐка  Нтроянда багатоквіткова’;  смо|родина  |

ч.орна,  |ч.орна смо|родина,  |ч.орна,  |ч.орна смо|ро-

д’іна,  |ч.орн’і  |йагоди > ч.ор|нушка  Нсмородина 
чорна, Ribes nigrum L.’; со|бач.і репйа|хи > со|бачки 
‘череда трироздільна, Bidens tripartita L.’; ко|л’учка 
тр’іǐ|чата > тр’іǐ|чатка ‘нетреба колюча, Xanthi-
um  spinosum L.’  Зрідка  може  опускатися  також 
залежне слово, напр.,  пол’о|ва  |сосонка > |сосонка 
‘хвощ польовий, Equisetum arvense L.’ Цей спосіб 
стягнення  номінативних  словосполучень  най-
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більш поширений при номінації культурних (рід-
ше  дикорослих)  рослин,  коли  двослівні  фітоно-
мени використовуються  тільки при необхідності 
розрізняти  родові  назви  рослин  одного  виду, 
напр.:  бузи|на  траўйа|ниста,  бузи|на  во|н’уча > 
бузи|на ‘бузина трав’яниста, Sambucus ebulus L.З  
і  бузи|на к|расна > бузи|на  ‘бузина червона’,  бузи|

на |ч.орна, бузи|на |ч.орна, |ч.орна бузи|на > бузи|на 

‘бузина  чорна,  Sambucus  nigra L.З  Універбації 
підлягають  не  тільки  родо-видові  назви,  але  й 
складені  назви,  які  містять  компонент  тра|ва,  |

дерево, |з’іл’:а, |кор’ін’, ц.в’іт, напр.:  сонґтра|ва > 
сон Нсон чорніючий, Pulsatilla nigricans StorckЗ ; 
|кисл’і  |йагоди > кис|л’анка  ‘барбарис  звичайний, 

Berberis  vulgaris L.З ;  ко|л’уча тра|ва > ко|л’учка 

‘кропива  дводомна,  Urtica  dioica L.З ;  |гус’ача 

тра|ва > гу|с’атник Нгірчак звичайний’.
У  кожній  з  обстежених  говірок  всі  названі 

типи і причини формування ареальних лексичних 
відмінностей взаємодіють.  Унаслідок комбінацій 
різних  типів  фітономенів  при  номінації  рослин 
виникали паралельні назви і  міжговіркові відпо-
відники.  Відповідно  до  концепції  варіювання 
діалектної  мови,  яка  покликана  підкреслювати 
діалектичну єдність мови в різноманітності її ло-
кальних виявів [6: 12], у одному ряду як варіанти 
можуть  одночасно  функціонувати:  1) генетично 
різні однослівні немотивовані фітономени, напр.: 
а|биркос, абр’і|коси, абир|коса, абри|кос, абри|коса,  
абри|коси, бир|коси, обер|коса, обир|кос, обир|коса,  
обир|коси,  обре|коси,  обри|коса,  обри|коси; Uер|

гал’і,  жар|дел’і,  жар|дел’а,  жар|дел’к’і,  жер|

дел’ка,  жер|дел’і,  жер|дел’к’і; мо|рел’і  Набрикос 

звичайний,  Armeniaca  vulgaris  Lam.З ;  беўз,  без,  
б’із, боз, буз, |бузIка, бу|зок, бу|зок прос|тиǐ, |буз’ка; 

с’і|рен’,  с’і|р’ен’,  прос|та  с’і|р’ен’  Нбузок 

звичайнийЗ ;  |жито,  рож  Нжито  посівнеЗ ; 
2) однослівні  німотивовані  й  однослівні 
мотивовані  фітономени,  напр.:  бо|р’іўка,  брус|

ника,  брус|н’іка,  брус|ниц’а,  бруш|н’іка,  |камйанка 
‘брусниця, Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror.’;  га|

фина, чер|н’іка, ч.ор|ника, ч.ор|ниц’і, ч.ор|ниц’а, ч.ор|

н’іка  Нчорниця, Vaccinium myrtillus L.З ;  |айір, а|

йір, а|йор, |гайар, га|йар, ле|пеха, осо|ка, та|тарник,  

ша|вар,  |йав’ір  Нлепеха  звичайна,  Acorus 
calamus L.’;  3) однослівні  немотивовані й 
мотивовані  фітономени  різної  структури,  які 
утворюють додаткові варіанти завдяки лексичній 
реалізації  різних МО, які  лежать в їхній основі, 
напр.:  |зайаче  |вушко,  з|воники  б’і|лен’к’і,  кон|

вал’ійі,  кон|вал’ійа,  |ландиш,  |ландиши,  |ландиш’і  

‘конвалія травнева, Convallaria majalisЗ ;  |п’іжма, 

п|риворот,  приво|рот,  приворо|тен’,  раǐц.|в’іт,  г|

лист’анка, деўйатиб|рат, деўйа|тил’ник, коро|ваǐ,  
криво|рот,  |пижало,  |пижма,  |пижмо,  |пижмо зви|

чаǐне Нпижмо звичайне, Tanacetum vulgare L.’
Деякі  назви лексично варіюються в говірках 

за  рахунок  приєднання  до  них  означень,  які 
конкретизують  особливості  позначуваної  реалії. 
Часто це відбувається, коли носіям говірки відомі 
два види рослини, які належать до одного роду. 
Родові  ж назви варіюються  дуже  рідко,  напр.:  |

б’ілиǐ полин, па|лин’, по|лин, по|лин’, |боже |дереўце 

‘полин гіркийЗ  і йеў|шанґ|з’іл’:а, по|лин, степо|виǐ  

по|лин,  ч.ор|нобил’  Нполин  звичайний,  Artemisia 

vulgaris L.З ;  пас|л’ін, пас|л’он, пас|л’они, пас|л’он-
чики,  пас|л’он  |ч.орниǐ,  пос|л’ін,  |йагоди  ‘паслін 

чорний, Solanum nigrum L.З  і  |воўч’і  |йагоди, пас|

л’ін, пас|л’ін с|ладкиǐ, пас|л’он, пас|л’он с|ладкиǐ, пас|

л’он  к|расниǐ  Нпаслін  солодко-гіркий,  Solanum 
dulcamara L.’  Лексичної диференціації  зазнають 
назви дикорослих трав’янистих рослин, які мають 
своєрідні зовнішні, внутрішні чи функціональних 
властивості,  напр.:  бу|рул’ка,  |дудка,  |д’агел’,  |

д’аглиц’а,  каш|танчик  пол’о|виǐ,  л’у|бисток 

Ндягель  лікарський,  Archangelica  officinalis 

Hoffm.З ;  а|дон’іс,  го|риц.в’іт,  гориц.|в’іт,  гориц.|

в’іти,  жоўтоц.|в’іт,  жоўт’а|ки,  старо|дубIка,  |

кур’ача  тра|ва  Нгорицвіт  весняний,  Adonis 

vernalis L.З ;  б’ел’і|на,  б’і|лун,  б’іси|на,  блико|та,  
бо|д’ак,  болиго|лоў,  голово|лом,  дурґ|з’іл’:а,  ду|

риголова, ду|риц’а, дур|ман, дур|ман ко|л’учиǐ, йіжа|

ки, ко|л’учки, ко|робочки, коров|йак, коров’а|ки, л’у|

л’ук,  н’і|миц’а,  от|рава,  с|винки,  скаже|нина,  йад,  

йа|духа  Ндурман  звичайнийЗ .  Розглянемо 
докладніше останній ряд назв.  Зв’язок  похідних 
від  |б’іл- ,  дур-,  ко|роў-,  йад- з  відповідними 
словотворчими  формантами  (-ін- ,  -ун- ,  -иц’- , 
-ман- , -ух-) і закономірними фонетичними зміна-
ми є очевидним, а “між різнокореневими назвами 
аналогічні  зв’язки  відсутні,  хоч  усі  наведені 
лексеми мають спільний інтегратор – той самий 
компонент лексичного значення. Спільне лексич-
не значення, яке об’єднує генетично й структурно 
віддалені лексеми як репрезентанти певної семи у 
різних  говірках,  не  вичерпує  можливих  ліній 
сходжень, зв’язків ареальних опозитів. Типовими 
площинами  сходжень  можуть  бути  спільність 
елементів морфемної будови – наявність однако-
вих  словотвірних  формантів  і  моделей,  єдність 
мотиваційних ознак лексичних ареальних опози-
тів” [6: 12], деякі приклади таких сходжень були 
розглянуті вище. Наявність серед ареальних опо-
зитів  елементів,  які  можуть  бути  зведені  до 
певного  інваріанта  (фонетичні,  акцентуаційні, 
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словотвірні,  граматичні варіанти назв),  і елемен-
тів, які сягають віддалених похідних основ/коре-
нів,  а  то  й віддалених мов,  свідчать  про струк-
турну і генетичну різнорідність явищ, оцінюваних 
як зіставні, як варіанти (див.: [там само: 13]). Так, 
різноманітне  і  пістряве  забарвлення  одного  з 
видів фіалки послужило основою для виникнення 
цілого  ряду  метафорично  мотивованих  назв, 
напр.:  а|н’утин’і г|лазIки, братґіґсест|ра, б|ратки,  
брат|ки,  д’і|ди,  |матк’іна  |душка,  ме|телички 

Нфіалка  гібридна, Viola  hybrida  hort.З ,  які 
функціонують  у  більшості  говірок  поряд  з 
немотивованими  назвами  латинського 
походження  ф’і|алка,  ф’і|алки,  ф’і|йалки.  
Наявність  довгого  нерозгалуженого  вузлуватого 
стебла – найвиразнішої  ознаки цикорію – стала 
підставою  зближення  зовнішньо  віддалених 
реалій  (предмет  побуту  –  рослина),  що 
спричинило утворення ряду назв: бат’і|жки, пет|

р’іў ба|т’іг, |петр’іў бат’і|жок, пет|рови бато|ги,  
пет|ров’і  бато|ги  ‘цикорій  дикий,  Cichorium 

intybus L.З  Ці  назви  в  окремих  говірках 
використовуються  паралельно  із  запозиченою 
немотивованою  –  ци|кор’іǐ.  Ці  самі  принципи 
зумовили  варіювання  назв  багатьох  дикорослих 
трав’янистих рослин,  напр.:  |к’інс’ке ко|пито, ко|

питен’,  ко|питник,  копит|н’ак,  копитн’а|ки,  копи|

ток,  п’ідко|питник  і  бла|котник,  воло|сатик,  ў|

шиўник, ў|шиўн’ік ‘копитняк європейський, Asarum 
europaeum L.’;  вод’а|на  |л’іл’ійа  |жоўта,  вод’а|

ниц’а |жоўта, |жоўт’і |л’іл’ійі, |л’іл’ійі – ла|тат’:а,  
|латаш –  г|лечички, куў|шинки, ку|бишка –  купи|на 

Нглечики жовті, Numphar lutea (L.) Smith.’;  вод’а|

на  |л’іл’ійа,  |б’іл’і  |л’іл’ійі,  |л’іл’ійа,  |л’іл’ійі,  |б’іла  |

л’іл’ійа – г|лечички, куў|шинки – ла|тат’:а – |чаǐка 
‘латаття біле, Nymphaea alba L.’ 

Запозичені  немотивовані  назви  культурних 
дерев  можуть  мати  дуже  багато  фонетичних 
варіантів,  однак  лексично  варіюються  рідко, 
напр.:  акац|ва,  а|кац’ійа,  а|кац’ійа  |б’іла,  |б’іла а|

кац’ійа,  |б’іла о|кац’ійа, ва|кац’ійа, вер|ба,  |кашка,  
ко|л’уча  а|кац’ійа,  ла|кац’ійа,  о|кац’ійа,  о|кац’ійі  
‘робінія звичайна, біла акація, Robinia pseudoaca-
cia L.’ Лексеми ва|кац’ійа (н.пп. Ор, Ск, КО, Ів), 
о|кац’ійа  (н.пп.  Тш,  Бз)  використовують  тільки 
люди старшого віку. У назвах рослин, які поши-
рилися пізніше, поряд з первинним запозиченим 
фітономеном  часто  використовуються  власні, 
питомі назви, перенесені носіями говірок з давно 
відомих їм рослин на нову, яка належить до того 
самого  виду,  а  також  утворюються  назви,  які 
ґрунтуються  на  тих  чи  інших  особливостях 
рослини,  напр.:  али|ча,  али|ч.а,  али|ча  |жоўта,  а|

лича к|расна, гали|ча, гали|ч.а  (запоз. з тюркських 
мов [ЕСУМ, 1: 61]),  др’ібнос|лива б’і|лен’ка,  |жоў-

т’і с|ливи,  |жоўт’і с|лиўки, кис|лички, к’іс|л’ічка, к|

расн’і с|лиўки, пу|зички, слиў|ки, тер|ноўка, тернос|

лива, тернос|ливи Нслива розлогаЗ . 
Праслов’янські  назви  кущів,  які  функціону-

ють  у  досліджуваних  говірках,  займають  увесь 
ареал,  лексичні  ж  їх  відповідники  фіксуються 
спорадично,  напр.:  |воўча  |йагода,  воў|чина,  
жерст,  жос|тер  слаб|киǐ,  жос|т’ір,  ч.орно|

йаг’ідник  Нжостір  проносний,  Rhamnus 

cathartica L.З ;  |бойарка,  гл’ід,  гл’ідґко|л’ух,  глод,  

гло|дина, гл’од Нглід криваво-червоний, Crataegus 

sanguinea Pall.З ;  ка|лина, ка|лина к|расна  ‘калина 

звичайна,  Viburnum  opulus L.З ;  а|лича  |ч.орна,  |

дик’і с|ливи, лух,  |терен,  |терин, терн, тер|ноўник,  

тернос|лива  Нслива  колюча,  терен,  Prunus 

spinosa L.З  Більше  лексичних  відповідників 
мають назви рослин, які мають виразні зовнішні, 
внутрішні  чи  функціональні  особливості,  напр.: 
лац’і|он,  |л’іц’ійа,  л’і|ц’ійа,  сп’і|ноза  (наслідок 
адаптації  наукової  латинської  назви  Lycium) 
[ЕСУМ, 3: 274] і її другого компонента spinosum – 
одиничні  фіксації)  і  дере|за  (від  індо-
європейського *dhereĝh ‘міцний, міцно тримати’ 
[ЕСУМ, 2: 37] – суцільний ареал), зустрічаються в 
окремих  говірках  також  паралельні  мотивовані 
назви  о|йоǐкина  тра|ва,  о|йоǐкине  гн’із|до,  по|в’іǐ,  

св’іног|лаз  Нповій  звичайний,  Lycium 

barbaratum L.З ; базо|вик, буз, бузи|на |ч.орна, бу|зок,  
|ч.орна бузи|на Нбузина чорна, Sambucus nigra L.З ; 
бузи|на,  бузи|на  к|расна,  во|н’учка,  |дудочник,  к|

расна бузи|на ‘бузина червона’ і  блеко|та, буги|ла,  
бузи|на, бузи|на во|н’уча, во|н’учка,  |дика  |морква,  |

дудка,  |дудочник,  бузи|на  траўйа|ниста  ‘бузина 
трав’яниста’. Із  цих трьох видів бузини найбільш 
лексично  диференційованими  виявилися  назви 
бузини трав’янистої, яка займає незначне місце в 
побуті  носіїв  говірок,  найменше 
диференціюються фітономени, які репрезентують 
бузину  чорну,  яку  носії  говірок  активно 
використовують  як  лікарську,  декоративну 
рослину.  Характерно,  що тільки для цього виду 
бузини  в  говірках  збереглася  праслов’янська 
непохідна лексема буз (див. [27: 54]). Праслов’ян-
ські  назви  культурних  кущів  диференціюються 
рідше.  Як  правило,  це  одиничні  вкраплення  на 
фоні  однотипної  лексичної  реалізації  семи  в 
говірках, напр.:  вед|межа  |йагода, ло|за, ма|лина,  

ма|л’іна,  |йагода ‘малина,  Rubus  idaeus L.З ;  по|

р’ічка, сма|родини, смо|р’ідка, смо|родина, смо|ро-

д’іна, |йагоди ‘смородина, Ribes L.З
Диференціації ботанічних назв може сприяти 

також одночасне функціонування немотивованих 
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фітономенів  і  мотивованих  фітономенів,  які 
варіюються за рахунок різної лексичної реалізації 
тієї самої МО чи різних МО, які лежать в основі 

номінації.  Так,  набір  репрезентантів  семи  З не-
треба колюча’ зумовили різноманітні причини: в 
основу номінації  покладено різні  МО: “будова”, 
“тактильні  властивості”,  “лікарські  властивості”, 
“подібність  рослини  чи  її  частини  до  іншої 
рослини чи її частини”, “подібність рослини чи її 
частини до предмета побуту”;  має місце й різна 
лексична  реалізація  тієї  самої  МО  (“будова”:  |

голочник,  ко|л’учка  тр’іǐ|чата,  тр’іǐ|чатка; 
“тактильні властивості”:  ко|л’учки, бу|д’ак, нет|ре-
ба) та структурна варіативність номенів:  ко|л’учка  
тр’іǐ|чата > тр’іǐ|чатка.  Культурні  трав’янисті 
декоративні присадибні  рослини  завдяки  своїм 
зовнішнім, внутрішнім чи функціональним особ-
ливостям, а також завдяки можливості різної лек-
сичної реалізації їхніх ознак мають багато міждіа-
лектних відповідників чи паралельних назв, напр.: 
ве|ч’ірн’іǐ  |запах,  ве|ч’ірн’а  ф’і|алка,  веч.ор|ниц’і,  
веч.ор|нички, мат’і|ола, мат’і|оли, м’ет’і|ола, мете|

ола,  мет’і|ола,  мит’і|ола,  м’іт’і|ол,  м’іт’і|ола,  
м’іт’і|оли, м’іт’і|она, м’і|т’ола, м’і|т’оли, н’іч|на  |

з’ірочка, н’іч|на ф’і|алка, ф’і|алка, ф’і|алка ноч|на,  

ф’і|йалка  Нлевкой  довгопелюстковий,  Matthiola 

longipetala (Vent.)  DC.З  Це  стосується  й 
фітономенів,  які  маніфестують  здавна 
культивовані  декоративні  кімнатні  рослини, 
різноманітні властивості яких добре відомі носіям 
говірок, напр.: а|гава, а|лойе, а|лойі, а|лоǐ, а|лойовиǐ  
ва|зон,  а|лойа,  а|лое,  бу|д’ак,  буд’а|ч.ок,  ва|зон  ко|

л’учиǐ,  |дерево  жи|т’:а,  ко|л’учиǐ  ц.в’і|ток,  л’і|

чебник, ра|ник, |ран:ик, ра|н:ик, |ран’:ік, ра|ч.ок, ста|

л’етн’ік,  сто|л’етник,  сто|л’етн’ік,  сто|л’ітник,  
тис’ач.о|л’етн’ік,  тис’ач.о|л’іт,  тис’ач.о|л’ітник 

Налое  деревоподібне,  Aloe  arborescens L.’  З  цієї 
самої  причини  диференціюються  назви 
дикорослих рослин, напр.:  |воўче  |дерево,  |воўч’і  |

йагоди,  гни|ле  |дерево,  кру|шина, кру|шина лам|ка,  

ч.орно|йаг’ідник  Нкрушина  ламка,  Frangula  alnus 

MilL.З ; |дика |роза, ку|сачка, сверби|гузIка, со|бача 
|роза, шип|шина, ши|поўник, ши|поўн’ік Ншипшина 
чагарникова, Rosa dumalis Bechst.’;  |воўче |дерево, |

воўче  |лико,  |воўч’і  |вишн’і,  |воўч’і  пло|ди,  |воўч’і  |

йагоди,  |воўч’і  |йагодки,  воўчо|йаг’ідник,  со|бач’і  |

йагоди, телес|тун  Нвовчі ягоди звичайніЗ ;  бUо|

лиц’а,  гуш|тул,  дрого|л’уб,  жали|ва,  |жигаўка,  ко|

л’уча тра|ва, ко|л’учка, крапи|ва, кро|пива, кропи|ва,  
кропи|ва  жал|ка,  кропи|ва  жа|л’уча,  кропи|ва  ж|

гуча,  кропи|ва ж|гуча др’ібно|листа, кропи|ва жи|

гуча, кропи|ва ку|с’уча, кропи|ва |м’елка, ку|сачка, о|

йоǐкина  тра|ва,  траўйа|не  |жало  Нкропива 

дводомнаЗ ;  гре|чиха, гу|с’атник,  |гус’ача тра|ва,  |

гус’ачиǐ  спо|риш,  |кур’ача  тра|ва,  мор’і|жок,  му|

риг, мури|жок, подо|рожник, подорож|ник, п|тича 
г|речка, с|винс’ке  |з’іл’е, спо|риж, спориш, спо|риш 
п|тичиǐ,  шпа|риш,  шпа|р’іш,  шпо|риш,  шпу|р’іш,  
шпа|риж ‘гірчак звичайний’. 

У назвах родів рослин, які належать до одного 
виду, лексична варіативність відбувається завдяки 
означенням, які стосуються видової назви рослин, 
котра лексично не варіюється, напр.:  ду|шиста м|

йата, м|н’ата, м|н’ата хо|лодна,  |м’ата, м|йата, 
м|йата прос|та, м|йата п|роста, м|йата хо|лодна,  

пер|сидс’ка м|йата, хо|лодна м|йата  Нм’ята пер-

цева,  Menta  piperita L.З  і  воло|хата м|йата,  к|

ругла м|н’ата, куд|р’ава м|йата, куче|рава м|йата,  
куче|р’ава  м|йата,  м|н’ата  хо|лодна,  м|йата  ду|

шиста, м|йата к|ругла, м|йата куче|р’ава, м|йата 

Нм’ята українська, Menta ucrainica Klok.З  
Немотивовані  запозичені  назви  дикорослих 

харчових  кущів  варіюються  незначною  мірою, 
паралельні  мотивовані  фітономени  відзначено  в 
окремих говірках, напр.: барба|рис, |кисл’і |йагоди,  

кис|л’анка,  к|расниǐ  пас|л’он  Нбарбарис 

звичайнийЗ .
Ботанічні  назви варіюються також внаслідок 

одночасного функціонування назв, в основу яких 
покладені різні МО, і назв, які виникли внаслідок 
різної лексичної реалізації тієї самої МО, напр.:  |

к’інс’ке ко|пито, ко|питен’, ко|питник, копит|н’ак,  
копитн’а|ки, копи|ток, п’ідко|питник (МО “подіб-
ність рослини чи її частини до органу або частини 
тіла тварини”); бла|котник (МО “колір”); воло|са-
тик  (МО  “будова”);  ў|шиўник,  ў|шиўн’ік  (МО 
“лікарські властивості”) ‘копитняк європейський’; 
б’ел’і|на  (МО “колір”);  |б’ісиво, бле|к’іт, блеко|та 
блико|та, ду|рец’, дур|ман ку|рина сл’іпо|та, |кур’а-
ча  сл’іпо|та,  н’і|ма  |наст’а,  н’і|миц’а,  н’ім|кен’а 
(МО “отруйні властивості рослини чи її частини”) 

‘блекота  чорна,  Hyosyamus  niger L.З ;  |жоўтиǐ 
бес:|мертник,  |жоўтиǐ  бис:|мертник,  жоўт’а|

ниц’а (МО “колір”); |к’ішки |лапки, ко|т’ач’і |лапки 
(МО “подібність рослини чи її частини до органу 
або  частини  тіла  тварини”);  бис:|мертник  п’іско|

виǐ, п’і|сочник, цмин п’іско|виǐ, цм’ін п’іш|чаниǐ (МО 
“місце”);  золо|туха,  золо|тушник  (МО  “лікарські 

властивості”) Нцмин пісковий’.
На формування ареальних лексичних відмін-

ностей впливає тип зв'язків між ОДС. Назва, яка 
репрезентує яку-небудь із вичленуваних у росли-
ни ознак, з’являється в окремій говірці, а пошири-
тися  може  через  взаємодії  з  іншими  говірками. 
При  цьому в  іншому (інших)  говірках  можливе 
паралельне використання іншої назви, яка передає 
ту саму ознаку. Зазначимо, що “випадки зіткнення 
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в  системі  однієї  говірки  співвідносних  слів 
(міждіалектних еквівалентів), які функціонують в 
різних говірках, зовсім не стверджують існування 
єдиної системи “діалекту”.  Тут  можливі дві від-
мінні ситуації: а) слово, яке прийшло з іншої го-
вірки,  повністю  засвоюється  даною  говіркою  і 
стає елементом її лексичної системи; б) слово ін-
шого діалекту не увійшло до словникового складу 
даної говірки і відоме носіям його саме як слово 
іншої  лексичної  системи”  [31: 20].  Багато  пара-
лельних  назв  і  міждіалектних  відповідників  ви-
никло внаслідок інтерференції: діалектне – літера-
турне і діалектне – запозичене з іншого говору й 
іншої мови. Таким чином, виникнення паралель-
них назв і міждіалектних відповідників має дво-
яку “етіологію” [33: 134]. Ці два джерела виник-
нення  паралельних назв  і  міждіалектних еквіва-
лентів взаємодіють у говірках. Назви інтерферен-
тного походження, як правило, стилістично нейт-
ральні, фітономени, які виникли на основі полісе-
мантизації назв, переважно мають стилістичне й 
експресивне забарвлення, напр.: го|рошок, ў|йаз’іл’  
і ў|йаз’іл’ скорп’і|оновиǐ  (інтерферентне походжен-
ня) і  ду|шистиǐ го|рошок, ко|т’ачиǐ го|рошок, куче|

р’авиǐ  го|рошок,  па|хучиǐ  го|рошок,  пол’о|виǐ  го|

рошок, ц.в’іт|ниǐ го|рошок,  |киц’а, куд|р’аўчики, ко|

т’ач’і  |лапки,  бара|бол’ки,  гир|чак,  гор|чак,  |сорок 

три ко|л’інц’а (полісемантизація поняття) Нв’язіль 
барвистий, Coronilla varia L.’;  баба|кул’,  |кул’баба,  
кул’|баба, оду|ванчик, оду|ванчики, оду|ванч’ік, оду|

ванч’іки  (інтерферентне  походження)  і  моло|чаǐ,  
молоч’іǐ, мо|лочник, |жоўте молоч|ко, ле|т’учки, д’і|

ди, пусто|дуǐ, пух, пух|л’анки, пухоў|ник, пу|шок, фо|

нарики  (полісемантизація поняття)  З кульбаба лі-

карська,  Taraxacum  officinale  Webb.  ex  Wigg.З ; 
васил’|ки,  во|лошка,  во|лошки,  волош|ки  (інтер-
ферентне  походження) і  си|н’ушка,  со|кирки 
(полісемантизація  поняття)  ‘волошка  синя,  Cen-

taurea cyanus L.З  
Проаналізовані  причини  ареального  лексич-

ного варіювання назв рослин українських степо-
вих  говірок  Миколаївщини не  вичерпують  всієї 
сукупності  факторів  виникнення  ареальних 
лексичних опозитів, тому що етапом номінації не 
завершується  номінативний  процес,  оскільки 
пізнавана  позамовна  дійсність  і  мовні  засоби 
вербалізації  результатів  розумової  діяльності 
перебувають  у  постійному  розвитку.  Кожна 
лексема  як  окремий  елемент  діалектної  мови 
становить собою, умовно кажучи, точку перетину 
ряду  різноякісних  явищ  –  фонетичних, 
граматичних,  лексичних  [3: 21].  “Тому 
актуальним  залишається  і  питання  про  зу-
мовленість  постання  ареального  протиставлення 
одиниць  одного  рівня  особливостями  елементів 

інших структурних рівнів” [6: 16]. Для розв’язан-
ня цього питання необхідно провести статистич-
ний аналіз використання різних за ґенезою, ети-
мологією  і  структурою  фітономенів  у  говірках 
Миколаївщини.  Пізнання причин і  закономірно-
стей виникнення й розвитку ареального лексично-
го протиставлення дозволяє ширше використову-
вати інформацію про просторове розміщення лек-
сико-семантичних явищ для реконструкції втраче-
них  семантичних  зв’язків,  напрямків  словотво-
рення (див.: [2: 151]).

Нами  зафіксовано  досить  велику  кількість 
паралельних назв і міжді иалектних відповідни-
ків для позначення тих самих денотатів. Однак, 
фітономени,  які  синхронно  репрезентують  ту 
саму рослину в  тій  самій  говірці,  маючи  різне 
походження  (наукове,  літературно-нормативне, 
діалектне,  запозичене  з  говірки  іншого  говору, 
наріччя чи мови), диференціюються стилістично, 
експресивно,  іноді  мають  вікові  межі  викорис-
тання,  що  значно  позначається  на  їхній  поши-
реності й активності вживання носіями говірок.

Унаслідок порівняльного аналізу карт укладе-
ного нами Атласу ботанічної лексики українських 
степових  говірок  Миколаївської  обл.  (105  карт) 
виділено дві квантитативні ознаки картографова-
ного матеріалу: 1) наявність значних відмінностей 
відносно кількості лексем-репрезентантів, що по-
кривають  охоплений  картографуванням  конти-
нуум (від однієї до двадцяти семи); 2) неоднакова 
частотність  вияву  лексем-опозитів  на  карті  (від 
однієї  до  двохсот  шістдесяти  чотирьох)  (див. 
[6: 36]). Розглянемо окремі ряди лексичних опози-
тів,  що  використовуються  для  номінації  маку 
дикого  ‘мак  дикий,  Papaver  rhoeas L.’  Увесь 
діалектний континуум займає лексема мак. За ши-
ротою  функціонування  до  нього  наближаються 
похідні від основ прикметників, які мають інтег-
ральний компонент значення ‘що росте у певному 
місці,  на  певній  території’  (див. [6: 137]):  пол’о|

виǐ –  пол’о|виǐ  мак  (111  фіксацій);  степо|виǐ – 
степо|виǐ  мак,  степ|н’ак  (31  фіксація);  а  також 
похідні від дієслівних основ, які мають інтеграль-
ний компонент значення ‘висіватися певним спосо-
бом; виконувати певну дію’:  |с’ійати –  макґсамо|

с’іǐ, макґсамо|с’іǐка, само|с’іў, само|с’іǐ, само|с’іǐка,  
|с’ійанец’,  с’ійа|нец’  (159  фіксацій);  са|дити – 
самосад (2 фіксації); |падати –  |падалишн’іǐ мак,  |

падал’ішн’іǐ мак, |падал’ішн’іǐ, пади|л’ін’:а, |падил’  
(84 фіксації); стри|бати – макґстри|бун, стри|бун,  
стрибу|нец’  (60  фіксацій);  ска|кати –  ска|кун,  
скаку|нец’  (23 фіксації);  т|р’іскатис’а –  тр’іс|кун 
(3 фіксації). Зафіксовано також похідні від інших 
дієслівних  та  іменних  основ,  які  не  мають 
названого вище компонента семантики:  |вид’іти – 
ви|д’ух, в’і|д’ук (62 фіксації); |дикиǐ – |дикиǐ мак (21 
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фіксація)  (останню  назву  за  семантикою  можна 
віднести  до  першої  групи,  оскільки  опосередко-
вано – через спосіб росту – вона вказує на місце 
поширення рослини: необроблювані землі); з’ір|ча-
стиǐ – з’ір|частиǐ мак; пус|тиǐ – пус|тиǐ мак; мак – 
макґма|ч.ок, ма|ч.ок). В окремих говірках функціо-
нує  демотивована  назва  маку  дикого  –  мак  зд|

ричиǐ, зд|ричиǐ мак і метафорично мотивована – чу|

мак. Ці  фітономени  найчастіше  виступають 
паралельно з назвами, мотивованими дієслівними 
й  іменними  похідними.  Таким  чином,  поняття 

З мак  дикийЗ  представлене  дериватами,  які 
беруть  початок  від  чотирьох  іменних  і  семи 
дієслівних  основ.  На  надговірковому  рівні  всі 
утворення можуть розглядатися як синоніми.

Спільність на рівні мотивації більшості бота-
нічних назв “сигналізує про відсутність диферен-
ціації українських говорів за параметром мотиву 
номінації;  незначні  вкраплення  демотивованих 
назв  принципово не міняють загальної  картини, 
оскільки не виключено, що шляхом реконструкції 
втрачених ланок (трансформацій,  субституюван-
ня)  ці  назви  також  можуть  бути  зведені  до  за-
значених вище моделей номінації. Спільність виз-
начального мотиву номінації  не знімає внутріш-
ньої диференціації у межах самого мотиву нази-
вання”  [6:  138].  Так,  спільний  мотив  номінації 
виявляється  й  у  віддієслівних  назвах  кропиви 
дводомної,  Urtica  dioica L.,  які  мають  різну 
лексичну репрезентацію, пор.:  ко|лоти –  ко|л’уча 
тра|ва,  ко|л’учка  (35  фіксацій),  жи|гати –  |

жигаўка, кропи|ва ж|гуча, кропи|ва ж|гуча др’ібно|

листа,  кропи|ва жи|гуча  (31 фіксація);  ку|сати – 
кропи|ва ку|с’уча, кропи|ва ку|с’уча  (19 фіксацій);  |

жалити –  жали|ва, кропи|ва жал|ка, кропи|ва жа|

л’уча  (16  фіксацій).  Ця  сама  МО  має  й 
опосередковану реалізацію, напр.: траўйа|не |жало 
(20 фіксацій);  о|йоǐкина тра|ва  (15 фіксацій);  бUо|

лиц’а (14 фіксацій).
Аналіз  ареальної  диференціації  ботанічної 

лексики українських  степових говірок  дозволяє 
зробити такі висновки: 

Лексичною диференціацією охоплено неодна-
кову  кількість  рослин  різних  життєвих  форм  і 
способів росту: лексично диференціюється 66,1 % 
назв  кущів;  57,9 %  назв  трав’янистих  рослин  і 
тільки 37 % назв дерев.  Лексичною диференціа-
цією охоплено 68,9 % назв дикорослих і 44,4 % – 
культурних рослин.  За кількістю реалій,  що ма-
ють  лексично  диференційовані  назви,  першість 
посідають культурні  чи  культивовані  рослини – 
95,2 %; дикорослі – 85,2 %.

Лексичне варіювання ботанічної лексики від-
бувається: 1) завдяки одночасному функціонуван-
ню різних за ґенезою немотивованих фітономенів. 
З цієї причини варіюється 60 % назв культурних 

дерев;  47,9 % назв культурних кущів;  22 % назв 
дикорослих  дерев;  18,6 %  назв  культурних  тра-
в’янистих рослин; 8 % назв дикорослих трав’яни-
стих  рослин;  7,1 %  назв  дикорослих  кущів; 
2) внаслідок різної лексичної реалізації тієї самої 
МО.  Ця  причина  призвела  до  варіювання  52 % 
назв  дикорослих  трав’янистих  рослин;  42,9 % 
назв дикорослих кущів;  37,6 % назв культурних 
трав’янистих рослин;  27 % назв  культурних  ку-
щів;  22 %  назв  дикорослих  дерев;  14 %  назв 
культурних  дерев;  3) через  лексичну  реалізацію 
різних  МО,  покладених  в  основу  номінації  тієї 
самої рослини. Під дією цієї причини варіюється 
56 % назв дикорослих дерев; 50 % назв дикорос-
лих кущів; 43,8 % назв культурних трав’янистих 
рослин; 40 % назв дикорослих трав’янистих рос-
лин; 26 % назв культурних дерев; 25 % назв куль-
турних кущів.

Отже,  ступінь  лексичної  диференціації  бота-
нічної  лексики залежить від особливостей реалії, 
репрезентанти якої  картографуються,  від прагма-
тичної і культурної оцінки рослини, від суб’єктив-
ності ставлення номінаторів до неї. На формування 
складу ареальних  лексичних  опозитів,  структуру 
ареального протиставлення, номінативне поле і се-
мантику фітономенів впливають також особивості 
формування говірок Миколаївської обл., які утво-
рилися  внаслідок  активного  дозаселення  і  засе-
лення території  їхнього побутування  як носіями 
говірок різних наріч української мови, так і носіями 
говірок інших (часто генетично віддалених) мов.

Умовні скорочення назв населених пунктів
Бз – Березанка 
Бв – Богданівна  Доманівського р-ну
Вт – Вікторівна  Доманівського р-ну 
ВЛ – Водяно-Лорине Єланецького р-ну
Дмр – Дмитрівна  Вознесенського р-ну
Дн – Доманівка 
ЗЯ – Зелений  Яр Доманівського р-ну
Ів – Іванівна  Врадіївського р-ну
КО – Криве  Озеро
Кцр – Куцу руб  Очаківського р-ну
Лм – Лимани  Березанського р-ну
Оч – Очаків 
Ор – Очеретня  Кривоозерського р-ну
Ск – Секретарка  Кривоозерського р-ну
Тш – Ташине  Березанського р-ну
Щ – Щаслива Доманівського р-ну
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SUMMARY

The  article  is  devoted  determination of  types and finding  out  of  reasons of  origin of  areal  lexical  
opposite in the Ukrainian steppe microdialects of the Mykolayiv region. Research is carried out on material 
of botanical vocabulary, fixed in this microdialects.

Key words:  botanic  nomen,  name  of  plant,  lexical  opposite,  row  of  lexical  opposites,  motivation,  
differentiation,  lexical  varying,  limits  of  oscillation,  Ukrainian  steppe  manners  of  speaking,  separate  
dialectal system, linguistic geography, map, atlas.
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TIPOLOGIA STRUCTURALĂ A COORDONĂRII

Протиріччя,  які існують між теорією мови 
та її практичною реалізацією, відображаються як 
у виявленні, так і в характеристиці синтаксичних 
відносин взагалі і сурядних відносин зокрема. Вра-
ховуючи положення дефініції терміна про те,  що 
синтаксичні відносини мають не тільки форму,  
але і зміст, можемо зробити висновок,  що аналіз 
будь-яких синтаксичних відносин сурядного типу є 
складним явищем, яке залишається ще не розв’яза-
ною проблемою румунського синтаксису.  Постій-
ний розвиток мови передбачає певну зміну переліку  
структур, які будуються на сурядних відносинах, а  
отже,  їхній  аналіз  повинен  мати  постійний 
характер. 

Ключові слова: синтаксичні відношення, сурядні  
словосполучення, складносурядне речення, спосо-
би сурядного зв’язку.

În sintaxa tradiţională coordonarea este încadrată 
în rândul raporturilor fundamentale, unanim acceptate 
(alături de subordonare). Sintaxa modernă, încadrează 
coordonarea în rândul relaţiilor nondependente, facul-
tative. De aici ideea conform căreia coordonarea ar fi 
nu un raport sintactic, ci un subtip de raport sintactic. 
Astfel,  Iordan-Robu  [8:  234] distinge  două  tipuri 
fundamentale de relaţii sintactice: relaţii de dependenţă 
şi relaţii de nondependenţă; în această ultimă categorie 
se încadrează “relaţia de coordonare” şi “relaţia apo-
zitivă”. Pe aceeaşi direcţie se situează, de asemenea, 
I. Diaconescu [2: 253-254] care identifică trei tipuri de 
relaţionare: 1. dependenţa – manifestată prin interde-
pendenţă,  subordonare,  dependenţă  mixtă  şi  dublă 
subordonare; 2.  nondependenţa – realizată prin coor-
donare şi apoziţionare; 3. incidenţa) şi Guţu – Romalo 
[7: 38-45] care identifică următoarele tipuri de  rapor-
turi: dependenţă, nondependenţă, echivalenţă şi repetare. 
I.Diaconescu [2: 289-290], consideră că adordonarea 
este relaţia care se stabileşte între unităţile sintactice 
care se află pe acelaşi plan, distingându-se prin aceasta 
de subordonare, care operează cu unităţi distribuite în 
planuri diferite. Acest concept desemnează ceea ce în 
lingvistica românească se exprimă prin nondependenţă, 
ca relaţie în a cărei sferă sunt cuprinse coordonarea şi 
apoziţionarea (echivalenţa). Adordonarea reprezintă în 
aceste  condiţii  un  mod  de  ordonare  lineară,  prin 
expansiune poziţională sau lineară. Ca relaţie internă, 
sintagmatică subordonarea este generatoare de struc-
tură şi de funcţii sintactice, în timp ce adordonarea, este 
o legătură externă, asintagmatică, fiind o modalitate de 
ordonare sintactică. 

Autorul citat  mai  sus utilizează în caracterizarea 
raportului  de  coordonare  şi  termenul  extensie:  „din 
perspectivă  structurală,  coordonarea  reprezintă  o 

expansiune sau o amplificare poziţională a unei unităţi 
sintactice” [2: 292]. Aici regăsim, de fapt, o opinie mai 
veche,  conform căreia expansiunea reprezintă  “orice 
element  adăugat  unui  enunţ  care  nu  modifică 
raporturile  reciproce  şi  funcţia  elementelor 
preexistente”  [10:  168].  În  aceste  condiţii,  se  poate 
vorbi despre expansiune prin coordonare atunci când 
funcţia elementului  adăugat  este identică cu aceea a 
unui element preexistent în acelaşi cadru, astfel încât 
am regăsi structura enunţului primitiv dacă am suprima 
elementul  preexistent  (şi  marca  eventuală  a 
coordonării)  şi  dacă  nu  am  lăsa  să  subziste  decât 
elementul adăugat. Se identifică în comunicare o serie 
de structuri construite pe baza extensiei. Pornind de la 
un cuvânt se ajunge la o îmbinare, la o propoziţie etc., 
rezultatul  acestei  extensii  fiind  numit  construcţie 
endocentrică. Construcţiile endocentrice pot fi formate 
pe baza coordonării sau a subordonării. “Construcţiile 
endocentrice  formate  prin  coordonare  au  aceleaşi 
proprietăţi sintactice ca şi fiecare din componentele lor 
luate separat” [10: 21].

În  ceea ce  priveşte  terminologia  utilizată  pentru 
caracterizarea  şi  definirea  coordonării,  există  nume-
roase controverse de ordin terminologic. Astfel, pentru 
desemnarea unităţilor sintactice care contractează acest 
raport,  este  frecvent  utilizată  sintagma  “unităţi  de 
acelaşi  fel”.  Contestarea  valabilităţii  acestui  demers 
terminologic are la bază aprecierea că în limba română 
pot fi coordonate şi unităţi sintactice de feluri diferite 
[5: 1161]: vorbeşte aici şi acum şi se concretizează sub 
forma ideii că unităţile sintactice coordonate trebuie să 
aparţină  aceluiaşi  plan  [6:  212],  să  aibă  aceeaşi 
importanţă [3: 126], sau acelaşi statut [1: 139]. 

În  ceea  ce  ne  priveşte,  pentru  definirea  şi 
caracterizarea raportului de coordonare vom utiliza 
următoarele criterii: 

1. importanţa unităţilor sintactice care 
contractează un anumit raport sintactic; la raportul 
de  coordonare toate unităţile  sintactice care,  într-o 
măsură mai mare sau mai mică îşi păstrează gradul 
de independenţă în urma contractării raportului; 

2. planul  comunicării  căruia  aparţin 
unităţile;  unităţile  sintactice  pot  fi  situate  fie  în 
planul comunicării, fie în planul comentariilor; 

3. gradul  de  interacţiune  al  unităţilor 
contractante;  fiecare  raport  sintactic  presupune  un 
anumit tip de interacţiune între unităţile contractante; 
interacţiunea poate fi de două feluri: interdependenţă şi 
dependenţă; referitor la ceea ce unii specialişti numesc 
“dependenţă  zero”,  precizăm că este  impropriu  (din 
punct de vedere logic) să utilizăm această sintagmă, 
fiind evident că raporturile dintre unităţile sintactice se 
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concretizează  sau  nu  în  comunicare  (atât  la  nivelul 
conţinutului, cât şi la nivelul formei); în acest caz este 
mai  convenabil  să  utilizăm  termenul  de 
nondependenţă; 

4. efectul  contractării  raportului  la 
nivelul funcţiilor sintactice; deşi nu generează funcţii 
sintactice, raportul de coordonare nu poate fi discutat 
în afara acestui concept (funcţie sintactică). De aceea, 
considerăm important a discuta şi acest aspect în carac-
terizarea coordonării. Există opinia potrivit căreia rolul 
coordonării  în planul expresiei şi  în planul semantic 
este de a “articula sintactic două sau mai multe nuclee 
predicaţionale,  situându-le  pe  acelaşi  plan”  şi  “de  a 
extinde câmpul de dezvoltare concretă a unei funcţii 
sintactice”  [9:  494].  În  opinia  noastră,  una  din 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile 
sintactice coordonate este situarea lor pe acelaşi plan, 
aceasta fiind o condiţie necesară contractării raportului 
şi nu o consecinţă a sa. 

Având  în  vedere  aceste  criterii,  vom  defini 
coordonarea ca  raport stabilit între unităţi sintactice 
care transmit informaţii de aceeaşi importanţă, care  
aparţin  aceluiaşi  plan  al  comunicării  (fie  planului  
comunicării, fie planului comentariilor); raport posibil  
în  limitele  părţii  de  propoziţie,  ale  propoziţiei,  ale  
frazei  şi  ale  textului  şi  care  ordonează  funcţii  
sintactice  de  aceeaşi  importanţă/dezvoltă  o  funcţie  
sintactică în enunţul respectiv.

Neomogenitatea  raportului  de  coordonare  se 
resimte nu numai în planul conţinutului, ci şi în planul 
expresiei.  Nefiind  un  raport  ierarhic,  generator  de 
funcţii sintactice, coordonarea cuprinde în sfera sa o 
multitudine  de  structuri.  Ne  vom  referi  aici  nu  la 
tipurile  “semantice”  de  coordonare,  ci  la  câteva 
subtipuri a căror identificare presupune aplicarea unor 
criterii  structurale.  Tipologiile  propuse  sunt  variate, 
criteriile de analiză nefiind unitare. 

Având  ca  punct  de  plecare  tipurile  de  unităţi 
sintactice  ce  contractează  raportul  sintactic,  în 
literatura  de  specialitate  se identifică  următoarele 
tipuri de serii coordinative [2: 293]: 

a) serii  alcătuite  din  părţi  de  propoziţie 
homofuncţionale  sau  heterofuncţionale  care  se 
înscriu pe aceeaşi axă de ordonare (p1-p2)

b) serii alcătuite din părţi de propoziţie şi 
propoziţii  subordonate  homofuncţionale  sau 
heterofuncţionale (p1-P2)

c) serii alcătuite din propoziţii principale 
sau din propoziţii subordonate homofuncţionale sau 
heterofuncţionale. 

Coordonarea care operează cu unităţi sintactice din 
seriile b şi c acţionează la nivelul frazei proiectând două 
tipuri:  fraza coordonativă în componenţa căreia intră 
numai  propoziţii  principale şi  fraza  mixtă (în 
componenţa căreia intră două sau mai multe subordo-
nate, fie o parte de propoziţie şi o propoziţie subordo-

nată). Extinderea acestui raport la unităţi extrafrastice 
(coordonarea la nivel  textual,  între unităţi  textuale – 
fraze, propoziţii) este numită  coordonare contextuală. 
Seriile  coordinative  pot  fi  continue  sau  discontinue 
(discontinuitatea  se  produce  prin  introducerea  unor 
unităţi subordonatoare). 

Referitor  la  această  problemă  se  propune  şi  o 
altă clasificare [2: 296]: 

a) coordonare simplă (un regent domină două 
sau  mai  multe  unităţi  coordonate,  atît  la  nivel 
sintagmatic, cît şi la nivel frastic)

b) coordonare  complexă (mai  multe  unităţi 
regente,  în  serie  coordinativă,  domină,  în  plan 
subordonator  o  serie  multiplă  coordinativă,  fiecare 
termen referindu-se la fiecare regent în parte).

În funcţie de natura termenilor coordonaţi, Gh. 
Trandafir [11: 118-122] identifică, de asemenea, trei 
aspecte ale coordonării: 

a) coordonarea  simplă:  “se  stabileşte  între 
propoziţii,  între  membrii  grupului  format  prin 
coordonare  simplă  între  care  există  o  relaţie 
sintactică elementară”;

b) coordonarea complexă: interesează în cazul 
unităţilor  sintactice  alcătuite  prin  coordonare  de 
grupuri  de  propoziţii  coordonate  şi  o  propoziţie 
neintegrată  în  nici  un  grup;  în  acest  caz,  relaţia 
stabilită  este  una  fundamental;  exemplul  oferit  în 
acest caz de autor este: O să mă bată Dănilă, dar o  
să  mă  ierte  şi  o  să  mă  ia  de  nevastă.  (Z.Stancu, 
Desculţ, p. 292, apud 3: 119-120) în care identificăm 
două propoziţii coordonate copulativ (o să mă ierte  
şi o să mă ia de nevastă) între care se stabileşte un 
raport  elementar,  la  rîndul  său  acest  grup  fiind 
coordonat  adversativ  cu  propoziţia  O să  mă  bată 
Dănilă (raport fundamental). 

c) coordonarea contextuală: se stabileşte între 
fraze, grupuri de fraze şi o propoziţie, constituind un 
context coordonat.

*  
*
  *

Având în vedere o serie de particularităţi atât de 
ordin semantic, cât şi de ordin formal, Iordan-Robu [8: 
554] identifică două tipuri emfatice ale coordonării: 

a) relaţia de coordonare alternativă; în struc-
turile de acest fel este selectat în mod necesar şi corela-
tiv un element adverbial, formând un context de distri-
buţie  cu  aceeaşi  valoare  sintactico-semantică  pentru 
unităţi variabile aflate într-un anumit contrast semantic: 
Îl găseşti când acasă, când în oraş, când…, Acu s-aşază 
la umbră,  acu se duce la soare.  În opinia  autorilor 
citaţi, când şi acum (acu) din exemplele de mai sus îşi 
pierd  valoarea  de  substitute  temporale,  devenind 
“morfeme de modalitate” (cu valoare emfatică); 

b) coordonarea de  succesiune  ierarhică  sau 
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de ordine; permite identificarea unei serii adverbiale 
de tipul:  în primul rând …în al doilea rând…în al  
treilea rând etc.:  În primul rând să te scoli,  în al  
doilea rând să te speli…

Astfel  de  structuri  ne  determină  să  afirmăm că 
raportul de coordonare nu este doar o expansiune sau o 
amplificare  poziţională  a  unei  unităţi  sintactice. 
Această afirmaţie se bazează pe identificarea a două 
principii  care  generează  structurile  cu  raport  de 
coordonare: 

- principiul  dezvoltării (stabilirea  raportului  de 
coordonare presupune dezvoltarea unui enunţ minimal 
deja existent, prin generarea funcţiilor sintactice);

- principiul  ordonării (stabilirea  raportului  de 
coordonare presupune ordonarea elementelor compo-
nente ale unui enunţ maximal deja existent). În acest 
caz  nu  este  necesară  existenţa  explicită  a  acestor 
elemente. De exemplu, verbele care au două valenţe 
pentru funcţia de complement direct:  A întrebat  ceva   
pe  cineva.  Între  cele  două  complemente  directe  (al 
persoanei şi al obiectului) identificăm un tip special de 
coordonare: coordonarea implicită. 

I. Coordonare implicită şi coordonare explicită
Urmărind  modul  în  care  principiile  prezentate 

anterior se materializează în procesul comunicaţional, 
vom  identifica  următoarele  tipuri  structurale  de 
coordonare:

1. coordonarea  explicită;  este  coordonarea 
“propriu-zisă”,  care  ordonează  funcţiile  sintactice 
“de acelaşi  fel” sau dezvoltă enunţul  (prin multip-
licare, repetiţie, opoziţionare etc.)

D-voastră  nu  cunoaşteţi  ţăranul  român  dacă  
vorbiţi  aşa.  Ori  îl  cunoaşteţi  din  cărţi  ŞI  din 
discursuri şi atunci e mai trist fiindcă vi-l închipuiţi  
martir  când în  realitate  e  numai  rău ŞI  prost  ŞI 
leneş. (L. Rebreanu, Răscoala, p. 6)

În exemplul dat, raportul de coordonare dezvoltă 
funcţia de complement circumstanţial  de mod (din 
cărţi ŞI din discursuri) şi ordonează termenii ce intră 
în componenţa numelui predicativ multiplu (rău ŞI 
prost ŞI leneş). 

Acelaşi enunţ permite şi identificarea raportului 
de coordonare la nivelul frazei (prin relaţionare). 

D-voastră  nu  cunoaşteţi  ţăranul  român dacă 
vorbiţi  aşa.  ORI  îl  cunoaşteţi  din  cărţi  şi  din  
discursuri  ŞI  atunci  e  mai  trist fiindcă  vi-l  
închipuiţi  martir  cînd  în  realitate  e  numai  rău  şi  
prost şi leneş. (L.Rebreanu, Răscoala, p. 6)

În  primul  nucleu,  raportul  de  coordonare 
disjunctivă  este  contractat  de  două  propoziţii 
principale (D-voastră nu cunoaşteţi  ţăranul român 
dacă vorbiţi aşa. ORI îl cunoaşteţi din cărţi şi din  
discursuri.).  Al  doilea  nucleu  coordinativ  are  o 
structură  complexă:  primul  termen  este  de  fapt 
precedentul  nucleu  coordinativ,  al  doilea  termen 

fiind o altă propoziţie principală. În ambele situaţii 
principiul aplicat este cel al dezvoltării elementelor 
componente ale enunţului. 

2. coordonarea  implicită;  permite  identificarea 
unui  regent  unic  pentru  unităţile  care  contractează 
raportul; acest tip de coordonare nu dezvoltă enunţul, ci 
doar ordonează termenii din structura acestuia. 

a) între părţi de propoziţie (marca Ø)
Ilie Rogojinaru sfîrşi  gîfîind de convingere, îşi  

şterse chelia sfătoasă cu o batistă mare tărcată... (L. 
Rebreanu, Răscoala, p. 7)

Cele două atribute adjectivale – mare şi tărcată – 
se subordonează aceluiaşi regent, preluînd de la acesta 
aceleaşi  categorii  gramaticale  (prin  acord  direct). 
Aşadar,  între  cele  două  unităţi  sintactice  care  au 
aceeaşi  importanţă,  se  stabileşte  un  raport  de 
coordonare marcat prin flexiune. 

b)  între  o  parte  de  propoziţie  şi  o  propoziţie 
(marca raportului se concretizează într-un jonctiv cu 
funcţie  exclusiv  de  marcă  sau  cu  funcţie  dublă  – 
pronume relativ/adverb relativ). 

(…) forfoteala aceasta îl obosea şi-l întrista, cel  
puţin  în primele  momente, până se reobişnuia cu 
ea. (L. Rebreanu, Răscoala, p. 19)

întrista

(în) momente       până se reobişnuia cu 
ea

II. Coordonare continuă şi coordonare discontinuă
Modalitatea de structurare a şirului coordinativ per-

mite identificarea a încă două subtipuri “structurale”:

1. coordonare  continuă:  ordinea  firească  a 
termenilor  (a  unităţilor  sintactice)  care  contractează 
raportul  sintactic  nu  este  întreruptă  de  elemente 
exterioare coordonării;

Libertatea de exprimare a gîndurilor, a opiniilor 
sau  a credinţelor şi libertatea de orice fel, prin viu 
grai, prin scris,  prin imagini,  prin sunete sau  prin 
alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile. 
(Constituţia României din 1991, articolul 30)

2. coordonare  discontinuă:  ordinea  firească  a 
termenilor care contractează raportul de coordonare 
este  întreruptă  prin  intervenţia  unor  elemente 
exterioare/interioare  raportului  de  coordonare. 
Discontinuitatea poate fi “provocată” de:

a) intercalarea unor elemente incidente;
Din  uşă  se  întoarse  însă  să-şi  ia  rămas  bun,  

întinse  mâna  lui  Modreanu  cu  care  venise  de  la 
Craiova împreună ŞI socotea că se împrietenise de 
ajuns ca  să  poată  găsi  la  dânsul  un  sprijin.  (L. 
Rebreanu, Răscoala, p. 8) 
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Prozatorul  rupe  des  firul  cronologiei  reale,  
DAR – cum spune el – “firul rupt o clipă se înnoadă” 
tot  atît  de  des,  fără  ordine  şi  fără  explicaţie. 
(E. Simion, Scriitori români, II, p. 17)

b) intercalarea  unor  elemente  neincidente, 
exterioare nucleului coordinativ; 

• intervenţia unui alt şir coordinativ;
Libertatea de exprimare a gîndurilor, a opiniilor  

sau a credinţelor şi  libertatea de orice fel, prin viu 
grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 
mijloace  de  comunicare  în  public  sunt  inviolabile. 
(Constituţia României din 1991, articolul 30)

• intervenţia regentului  (ca rezultat  almodifi-
cării topicii obiective)

Sunt acuma de şaizeci de ani fără unul şi din ei  
vreo patruzeci tot la ţară i-am irosit ŞI între săteni. 
(L. Rebreanu, Răscoala, p. 6)

(...) răspunderi speciale pentru protecţia dreptu-
rilor  omului  sau  pentru  cunoaşterea  problematicii  
drepturilor omului  în rândurile unor  largi categorii  
ale  populaţiei. (Lege  privind  înfiinţarea  Institutului 
Român pentru Drepturile Omului)

• intervenţia unor unităţi sintactice subordonate 
uneia  dintre  unităţile  sintactice  care  contractează 
raportul de coordonare

Printre  respiraţiile  ei  dominatoare  glasurile  
oamenilor ce coborau din vagoane ŞI ale celor ce-i  
aşteptau  pe  peron umpleau  cuprinsul  gării  cu  un 
zgomot aspru. (L. Rebreanu, Răscoala, p. 9)

Studiul realizat reprezintă o nouă punere în lumină a 
unuia dintre raporturile sintactice unanim acceptate de 
specialişti, prin abordarea unor aspecte neanalizate sau 
insuficient/neconvenabil tratate în sintaxa românească. 
Datorită modificărilor ce se produc la nivelul realizării 

coordonării  în  limba română,  este necesară o recon-
siderare a unor aspecte din  teoria  referitoare la acest 
raport,  în  special  a  unor  aspecte  care  vizează 
clasificarea structurilor construite pe baza coordonării. 
Un astfel de demers constituie o etapă într-un proces 
analitic care ar trebui să aibă un caracter continuu.
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RESUME

La coordination est encore un problème controversé de la syntaxe roumaine et non seulement au niveau  
conceptuel, mais aussi à celui catégoriel. Une solution possible pour la résolution de ces contradictions  
porrait  être l'identification de nouveaux types structuraux de coordination.  Il  s'agit,  tout  d'abord,  de la  
coordination explicite et la coordination implicite, ainsi que de la coordination continue et celle discontinue.  
L'identification de ces deux types structuraux de la coordination est une initiation nécessaire qui constitue  
un étape d'un procès analitique qui faudrait avoir un caractère permanent.

Mots-clés: coordination simple, complexe; coordination contextuelle; coordination implicite, explicite;  
coordination continue, discontinue.
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

УДК 372.881.116.23        © 2008 Скаб М.С. (Чернівці) 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧІ ТЕКСТИ У ВИВЧЕННІ ЧЕСЬКОЇ МОВИ 
ЧЕРНІВЕЦЬКИМИ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ

У статті узагальнено досвід та подано реко-
мендації  по  використанню  різних  лінгвокраїно-
знавчих  текстів  (адаптованих  та  оригінальних  
неадаптованих, поетичних та прозових) у викла-
данні  початкового  курсу  чеської  мови 
українським студентам-філологам Чернівецького 
національного університету.    

Ключові  слова: адаптований  та  оригіналь-
ний  неадаптований  текст,  текст  перекладу,  
поетичний та прозовий тексти.  

Важливим складником загальнофілологічної та 
славістичної  підготовки  сучасного  українського 
студента-філолога є знання ним слов’янських мов. 
Для  забезпечення  такого  завдання  на  філологіч-
ному  факультеті  Чернівецького  національного 
університету  імені  Юрія  Федьковича   викладачі 
кафедри історії та культури мови уже тривалий час 
читали  й  читають  низку  початкових  (одно-  чи 
двосеместрових)  курсів  білоруської,  болгарської, 
польської  та чеської  мов.  Протягом роботи нами 
апробовано  найрізноманітніші  форми  і  методи 
праці, накопичено чималий досвід. Для ефективної 
роботи  було  спеціально  розроблено  програми 
таких курсів, створено низку навчальних посібни-
ків  [2;  5],  активно використовуємо як перевірені 
часом, так і  найсучасніші україномовні та закор-
донні посібники [1; 3; 4; 6; 7; 8; 9].

У цій розвідці ми викладемо наші міркування 
та пропозиції по використанню чеськомовних тек-
стів різних видів при формуванні початкової сла-
вістичної  комунікаційної  компетентності  студен-
тів-філологів. Як зауважує чеська дослідниця Кате-
рина Посінґерова (переклад наш.  – М.С.),  „ніхто 
мабуть вже нині не сумнівається, що навчання чу-
жої мови є важливою справою. Менше людей од-
нак розуміє, що навчати чужої мови є чимось зов-
сім іншим, ніж навчати інших предметів. Основна 
відмінність полягає в тому, що навчаємо не лише 
про мову, але й самої мови. Навчаємо не лише сис-
теми даної мови, але й використання цієї системи в 
конкретних мовленнєвих ситуаціях”  [10: 17].  Ви-
нятково важливо систематично й системно вико-
ристовувати в такому процесі навчання лінгвокраї-
нознавчу інформацію про країну, з мовою якої зна-
йомимо студентів.  Цього зокрема досягаємо вико-
ристовуючи  під час навчання різні  типи текстів, 
серед яких розрізняємо:

адаптовані тексти лінгвокраїнознавчого спря-
мування; 

адаптовані тексти побутової та загальнокуль-
турної тематики;

неадаптовані оригінальні прецедентні для пев-
ної культури поетичні тексти;

неадаптовані оригінальні прецедентні для пев-
ної культури прозові тексти;

переклади прецедентних українських текстів;
тексти, використовувані для роз’яснення, ро-

зуміння  та  закріплення  знань  про  певне  мовне 
(переважно фонетичне та граматичне) явище.

Серед адаптованих для сприймання початків-
цями текстів лінгвокраєзнавчого спрямування най-
важливішими є описи держави, мову якої вивчає-
мо, її атрибутів (прапора, герба, інших державних 
символів),  стисла  характеристика  столиці  та  ін-
ших міст, розповіді про найвідоміших культурних 
та громадсько-політичних представників, найваж-
ливіші  культурні  та  природні  пам’ятки  певного 
етносу,  його свята й традиції.  Для прикладу по-
дібних текстів назвемо, зокрема, уривок з тексту 
про Прагу з посібника Я.Порака:  Praha je hlavní  
město Ceské republiky. Podíváme  se na plán Prahy: 
Tady je  Václavské  náměstí.  Jsou tam obchody,  
úřady,  kina a divadla.  Nahoře je Národní  muzeum, 
dole je křižovatka  Na  můstku.  A tady je 
Staroměstské  náměstí.  Je tam Staroměstská  radnice 
s orlojem.  Kostel se dvěma vysokými věžemi je 
Týnský chrám. Celá čtvrť se jmenuje Staré Město. Je 
tu mnoho románských  a gotických památek.

Na nábřeží  Vltavy je mnoho škol.  Nahoře nad 
řekou jsou Hradčany a dole pod nimi Malá Strana.  
Jsou  tam  staré  paláce,  kostely  a  také  hospody  a  
vinárny [3: 22-23].

При значному обсязі пізнавальної краєзнавчої 
інформації  такий  текст  винятково  простий 
лексично й граматично, його легко сприймають та 
засвоюють студенти.

У подальшій роботі, зокрема як завдання для 
домашнього читання, можна використати ретель-
но дібрані та лінгвістично й методично опрацьо-
вані  чеськомовні  лінгвокраєзнавчі  тексти „Praha 
jako kolebka českých dějin”,  „Česka republika” та 
інші, вміщені у найновішому підручнику чеської 
мови для студентів вишів Л.Даниленко [1]. 

Усі названі нами та й інші навчальні посібники 
містять значну кількість адаптованих текстів на по-
бутову та загальнокультурну тематику. Наголоси-
мо,  що винятково важливим є  правильний вибір 
порядку розгляду таких тем, логічне й природне їх 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 425. Романо-слов’янський дискурс  137



пов’язування з відповідним граматичним матеріа-
лом. Розроблені нами програми курсів другої сло-
в’янської мови для початківців-філологів, наприк-
лад, передбачають розгляд розмовних тем (а  отже 
й роботу з відповідними текстами) „Родина”, „Моє 
житло”, „Моє місто”, „Україна”, „Чеська Республі-
ка” під час розгляду граматичного матеріалу про 
іменник;  теми  „Опис  людини”,  „Характеристика 
людини” вивчаємо, засвоюючи граматичні відомо-
сті про прикметник; про „Календар. Час” говоримо 
при вивченні числівників; розмовні теми „Автобіо-
графія”, „У магазині”, „Телефонна розмова”, „По-
года і клімат” вивчаємо паралельно з граматикою 
дієслова тощо.

Правильне  уявлення  про ту чи ту мову,  про 
особливості  ментальності  народу,  який цією мо-
вою користується,  неможливо сформувати,  вико-
ристовуючи  при навчанні  лише адаптовані,  при-
стосовані для іноземців тексти. Саме тому вважає-
мо принципово важливим уже на перших етапах 
навчання  знайомити  слухачів  з  оригінальними 
чеськомовними текстами,  які,  тривалий час  віді-
граючи в житті етносу важливу роль, стають його 
символами.  Серед  таких  прецедентних  текстів  у 
першу чергу вважаємо за  необхідне використати 
для навчання поетичні твори. Саме поезію з її чіт-
ким,  зрозумілим  та  передбачуваним  ритмічним 
малюнком  легко  сприймають  та  запам’ятовують 
студенти з початковими знаннями про певну мову 
й культуру, саме ці поетичні тексти залишаються у 
їх  пам’яті  найдовше,  стають  в  пригоді  в  найне-
сподіваніших життєвих колізіях і будуть відправ-
ною точкою у разі необхідності продовжити вив-
чення цієї мови.

Серед текстів такого типу назвемо передусім 
національний гімн чехів

„Kde domov můj?”:
Kde domov můj?
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled;
a to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj.   

(Fr. Škroup - J.K.Tyl)
Дуже важливо дати необхідні лінгвістичні та 

історико-культурологічні коментарі до наведено-
го тексту,  розповісти про його створення та по-
дальшу історію, про цікаві події, пов’язані з ними. 
Студенти  залюбки  вивчають  текст  гімну  напа-
м’ять, активно використовуючи їх у подальшому 
в культурно-просвітницькій та виховній роботі.

Не менш цікавими та важливими для форму-
вання об’єктивного уявлення про той чи той етнос 
є народні пісні, а також поетичні твори певних ав-

торів, які поступово стали сприймати як народні.
Специфіку національного світобачення та сві-

тосприйняття, особливості історії того чи того на-
роду яскраво відображають поетичні,  а  також й 
прозові твори кращих його представників. З цією 
метою,  наприклад,  при  навчанні  чеської  мови 
пропонуємо  студентам  для  читання,  аналізу  та 
подальшого  вивчення  напам’ять  поезії 
Б.Яблонського „Pozdrav do vlasti”:

Překrásný letní den
A vůkol růží květ, - 
Ó jak vzpomínám
Na mládí mého svět!
Nade mnou oblaky
jak velké labutě
velebně vznášejí
své bílé perutě.
Ó let'te, oblaky,
na západ k horám těm,
pozdravte národ můj,
pozdravte rodnou zem!
Pozdravte tisíckrát
mé vlasti oslavu:
pozdravte Prahu mou
a její Vltavu!
Ó všude, všude tam
jest moře vzpomínek;
tam znal mne každý strom
I každý pramínek.
Ó  teskno, teskno mi,
mé srdce svírá strast,
já v cizích svatyních
modlím se za svou vlast.
O smutno v dáli žít
od matky otčiny!
Ó smutno umírat,
kde cizí končiny!
Ó, jestli cizí kraj
mé kosti pochová -
to aspoň srdce mé
tam přijmi, vlasti má!

У  пригоді  викладачам  та  студентам  стануть 
поезії чеською мовою І.Блатного („Variace”), Ї.Вол-
кера („Slepí  muzikanti”), Я.Сейферта („Píseň z me-
zihry”, „Večerní píseň”), пісенні тексти К.Кріля  та 
Я.Ногавиці. 

Не менш важливо подати уривки і з прозових 
текстів, що є символічними для чеської культури. 
Таким, наприклад, є вступ до знаного роману Я.Га-
шека:

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové  války.  
Úvod

Veliká  doba žádá  velké  lidi.  Jsou nepoznaní  
hrdinové,  skromní,  bez slávy a historie Napoleona.  
Rozbor jejich povahy zastínil by i slávu Alexandra 
Makedonského.  Dnes můžete  potkat v pražských 
ulicích ošumělého muže,   který  sám ani neví,  co 
vlastně  znamená  v historii nové  velké   doby.  Jde 
skromně  svou cestou,  neobtěžuje nikoho,  a není  též  
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obtěžován žurnalisty, kteří by ho prosili o  interview. 
Kdybyste se ho otázali,  jak se jmenuje,  odpověděl 
by vám prostince a skromně: "Ja jsem Švejk..."

A tento tichý, skromný, ošumělý muž jest oprav-
du ten  starý  dobrý  voják Švejk,  hrdinný,  statečný,  
který  kdysi za Rakouska byl v ústech všech občanů 
Českého království  a jehož  sláva  nezapadne ani v 
republice.

Mám velice rád toho dobrého vojáka Švejka,  a 
podávaje jeho osudy za světové války, jsem  přesvěd-
čen, že vy všichni budete  sympatizovat s  tím  skrom-
ným, nepoznaným  hrdinou. On nezapálil chrám  bo-
hyně  v Efesu, jako to udělal  ten hlupák Herostrates,  
aby se dostal do novin a školních čítanek. A to stačí.

Великий інтерес у чернівецьких студентів вик-
ликає постать відомого чеського архітектора та ме-
цената Йозефа Главки, який свого часу спроекту-
вав і побудував у Чернівцях Резиденцію буковин-
ських митрополитів, у якій зараз розміщено корпу-
си  Чернівецького  національного  університету 
імені Ю.Федьковича.  Саме тому навіть у корот-
кому  курсі  чеської  мови  студенти  отримують 
завдання з домашнього читання за книгою Павела 
Ріеса  „Йозеф  Главка  –  найбільший  чеський  ме-
ценат”  [11]:  готують  письмовий  переклад 
українською  мовою кількох  сторінок  із  названої 
книги,  беруть  участь  у  бесіді  про  життя  та 
діяльність Й. Главки

Велике зацікавлення студентства і жваві дис-
кусії  супроводжують  читання  з  історично-куль-
турними  та  лінгвістичними  коментарями  таких 
злободенних  текстів,  як  поезій-пісень  К.Кріля, 
присвячених подіям празького літа 1968 року. Для 
прикладу наведемо один з таких текстів:

Bratři
Tak vás tu máme bratři
Z krve Kainovy
Poslové noci která
Do zad bodá dýku
Tak vás tu mame bratři
Vnuci Stalinovi
Však ne tak jako včera
Dnes už bez šeříků
Však díky za železné
Holubičky míru
A díky za polibky
S chutí hořkých mandlí
V krajině přelíbezné
Zavraždili víru
Na cestě rudé šípky
Jako pomník padlých
Vam poděkování
A vřelá objetí
Za provokování
A střelbu do dětí
A naše domovy
Nechť jsou vám domovem
Svědky jsou hřbitovy

Páchnoucí olovem
Vím byla by to chyba
Plivat na pomníky
Nám zbývá naděje
My byli jsme a budem
Balšóje vam spasíbo
Bráťja zachvátčiki
Spasíbo bólšeje
Nikagdá nězabúděm!
Nikagdá nězabúděm!!          (1968)

Із щирим зацікавленням студенти сприймають 
і пісенні тексти сучасних чеських „бардів”, зокре-
ма дуже мелодійну й філософську пісню Яромира 
Ногавиці „Комета”:

Spatřil jsem kometu oblohou letěla
chtěl jsem jí zazpívat ona mi zmizela
zmizela jako laň u lesa v remízku
v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků
Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem
až příště přiletí my už tu nebudem
my už tu nebudem ach pýcho marnivá
spatřil jsem kometu chtěl jsem jí zazpívat
O vodě o trávě o lese
o smrti se kterou smířit nejde se
o lásce o zradě o světě
a o všech lidech co kdy žili na téhle planetě
Na hvězdném nádraží cinkají vagóny
pan Kepler rozepsal nebeské zákony
hledal až nalezl v hvězdářských triedrech
tajemství která teď neseme na bedrech
Velká a odvěká tajemství přírody
že jenom z člověka člověk se narodí
že kořen s větvemi ve strom se spojuje
krev našich nadějí vesmírem putuje
Spatřil jsem kometu byla jak reliéf
zpod rukou umělce který už nežije
šplhal jsem do nebe chtěl jsem ji osahat
marnost mě vysvlékla celého dohana
Jak socha Davida z bílého mramoru
stál jsem a hleděl jsem hleděl jsem nahoru
až příště přiletí ach pýcho marnivá
my už tu nebudem ale jiný jí zazpívá

Викладаючи  будь-яку  із  слов’янських  мов, 
обов’язково вивчаємо із студентами переклад на 
неї „Заповіту” Т. Шевченка:

Odkaz
Až já umřu, pochovejte
mě kdes na mohyle,
vprostřed stepi nedohledné.
v Ukrajině milé,
aby lány širých polí,
Dněpr, srázy stinné
bylo vidět, bylo slyšet,
s hukotem jak plyne.
Až ponese z Ukrajiny
nepřátel krev zlobnou..,
tehdy i já rozloučím se
se svou zemí rodnou,
opustím své milé lány -
duch se k bohu vrátí
s modlitbou... Však do té chvíle
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nechci boha znáti.
Pochovejte a vstávejte,
zlomte pouta v boji,
nepřátelskou zlobnou krví
zkropte volnost svoji.
Na mě v rodině své velké,
v svazku volném, novém
vzpomeňte si potom jednou
nezlým, tichým slovem.

Чеською переклав Ян Туречек-Їзерський
При цьому переслідуємо щонайменше дві ме-

ти. З одного боку, студенти засвоюють іншомовну 
інтерпретацію знаного ними до тонкощів україн-
ського тексту, що сприяє кращому розумінню пе-
рекладу,  легшому опануванню  ним,  з  іншого  – 
майбутні вчителі й викладачі отримують прекрас-
ний матеріал для проведення в подальшому най-
різноманітніших виховних заходів.

Специфічними  мікротекстами  для  засвоєння 
артикуляційних навичок тієї чи тієї мови є скоро-
мовки. Так, особливості вимови чеського  ř  допо-
може опанувати, зокрема, така: Třista třicet tři kře-
pelek přeletělo přes třista třicet tři střibrných střech.

Спеціально створені чи відібрані тексти допо-
можуть роз’яснити особливості граматики чеської 
мови. Усвідомленню такого складного та незвич-
ного для українських студентів явища, як розріз-
нення  граматичними засобами осіб  чоловічої  та 
жіночої статі, сприятиме спільне студіювання та 
подальший аналіз такої жартівливої історії:

Babička si stěžuje své  vnučce,  žákyni základní  
školy, že jí dělá potíže psaní měkkého „i” a tvrdého 
„y”. A vnučka Helenka, výborná žákyně, vysvětluje:  
–  Víš,  babičko,  když  jsou spolu jen holky a něoo 
dělají,  tak se vždycky píše tvrdé „y“.  A když  jsou 
spolu jen kluci nebo kluci a holky, tak se píše měkká 
„i“. A hned uvádí příklady: Eva a já jsme spaly. Eva  
a  já  jsme  tančily.  To  znamená,  babičko,  že  jsme 
tančily  samy,  jedna s  druhou,  jen  dívky.  Když  ale  
napíšu Večer jsme tančili, znamená to, že tančili také  
chlapci, ne jenom holky s holkami.

Babička  tomu  moc  nerozumí  a  Helenka  uvádí  
další a další příklady. Nakonec je babička spokojená,  
už to chápe.

Roky běží, z žákyně Helenky je studentka slečna 
Helena a  o prázdninách jede  se  svou kamarádkou 
stanovat. Babičce slibuje, že bude stále s Evou a hlav-
ně že brzy napíše. A opravdu - už třetí den dostává  
babička  dopis:  -  Milá  babičko,  cestovaly  jsme  bez 

potíží, postavily jsme si stan a uvařily dobrý oběd z  
konzervy.  První  den  jsme  se  moc  dobře  vyspaly.  
Mnoho pozdravů Tobě i dědečkovi. Vaše Helena.

Za týden přichází  další  dopis:  Tady u řeky je  
opravdu veselo.  V neděli  jsme si  udělali  výlet,  po  
večeři jsme hráli  na kytaru, zpívali  jsme a tančili.  
Bylo takové teplo, že jsme ani nešli do stanů a spali  
jsme venku. Zdraví Helena.

Babička  nad  tím  dopisem  dlouho  přemýšlela.  
Jak to,  že její  chytrá Helenka udělala najednou v  
dopise tolik chyb?

Отже,  викладання навіть короткого  початко-
вого курсу чеської мови створює багато можливо-
стей для використання в цьому процесі різнома-
нітних типів текстів. Виважене  систематичне  за-
стосування такого методичного прийому суттєво 
підвищує ефективність навчання, робить його ці-
кавішим та різноманітнішим.
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SUMMARY 

The article deals with the common experience and specific recommendations on the use of different  
types of texts (adapted and the original non-adapted, poems and prose) while teaching the beginning course  
of Czech for Ukrainian students.

Key words: adapted text, the original (non-adapted) text, poems, prose .
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Висвітлено методику організації самостійної  
роботи  студентів  у  процесі  навчання  іноземних  
мов.  Досліджено  основні  теоретичні  засади 
організації  самостійного  навчання  у  процесі  
навчання іноземних мов. Обґрунтовано інтенсифі-
кацію самостійного навчання студентів  шляхом 
використання  комп’ютерної  технології.  
Окреслено   функції  викладача,  комп’ютера  та  
можливості  студента в новій моделі навчання.

Ключові слова: самостійна робота студен-
тів, навчання, комп’ютерна технологія. 

У  світлі  сучасних  вимог  до  організації  на-
вчального процесу, згідно з принципами Болонсь-
кої декларації, ставиться питання про підвищення 
ролі  самоосвіти  майбітніх  спеціалістів.  Форму-
вання  у  студентів  навичок  самоосвітньої  діяль-
ності є однією з передумов ефективного навчання. 
Це пов’язано із суттєвими змінами в навчальному 
процесі. Отже, проблема організації навчального 
процесу  залишається  однією  з  найбільш  актуа-
льних у ВНЗ України. Науковий пошук провідних 
фахівців  у  галузі  освіти  зорієнтований  на  ство-
рення  технології  підвищення  ефективності  нав-
чального  процесу  у  вищій  школі,  націлених  на 
самостійне набуття знань, забезпечення система-
тичності  самостійної  роботи  та  індивідуалізації 
навчання. Як і будь-який процес, самостійне на-
вчання є керованою системою і підпорядковуєть-
ся  загальним  закономірностям  управління,  яке 
складається із чотирьох взаємопов’язаних елемен-
тів: мотивації, планування, організації виконання, 
контролю.  Оскільки нашим завданням є  форму-
вання самостійної навчальної компетенції у про-
цесі  навчання іноземних мов (ІМ),  перш за  все, 
постає необхідність з’ясувати зміст терміна “са-
мостійна робота” та визначити її  ознаки.  Теоре-
тичний аналіз цього питання виявив неоднознач-
ність понять, які вкладаються у цей вид навчаль-
ної  діяльності,  що  свідчить  про  складність  та 
багатоплановість  проблеми.  Різні  автори  вико-
ристовують поняття “самостійна робота” в різних 
значеннях залежно від того, який зміст вкладається 
в поняття “самостійний”. Аналіз  визначень, виве-
дених С.Ю.Ніколаєвою, І.О.Зимньою,  Н.В.Кузьмі-
ною,  Н.В.Нікандровим,  О.Б.Тарнопольським,  до-
зволив окреслити ряд загальних ознак,  характер-
них  для  самостійної  роботи  студентів,  які  ми 
будемо брати за основу для визначення форм акти-
візації самостійної навчальної діяльності студентів: 

• планування  методів,  засобів  і  форм само-
стійної роботи;

• наявність кола завдань самостійної роботи;
• надання спеціального часу для її виконання 

з можливістю варіювання залежно від індивідуа-
льних здібностей та рівня знань;

• активна діяльність студентів;
• самоконтроль та контроль з боку викладача;
• управління цією діяльністю.
Ведучи  мову  про  самостійну  роботу  як  про 

педагогічне явище, її мету ми будемо розглядати 
як двоєдине явище: формування самостійності як 
риси особистості та засвоєння відповідних навичок 
і вмінь. Отже, мета самостійної роботи студентів 
(СРС)  –  сприяти  формуванню  самостійності  як 
особистісної  риси  характеру  та  важливої  профе-
сійної якості людини, суть якої полягає в уміннях 
планувати, систематизувати, контролювати й регу-
лювати свою навчальну діяльність. Це визначення і 
буде  відправним  для  організації  позааудиторної 
роботи студентів  із використанням комп’ютерної 
технології  в  процесі  навчання  іноземних  мов. 
Завданнями СРС є засвоєння нових знань,  закріп-
лення та систематизація набутих знань, виявлення 
прогалин у системі знань з предмета. Слід зазна-
чити, що завданням самостійної роботи студентів з 
ІМ у більш загальному значенні окреслюється як 
“інтеріорізація” нових знань, отриманих у процесі 
аудиторної роботи, що є їх закріплення та поглиб-
лення шляхом виконання різного виду завдань. 

Застосування  кредитно-модульної  системи 
навчання  (КМСН),  яка  грунтується  на  блочній 
структурі навчальної програми, інтенсифікації на-
вчального  процесу,  активізації  можливостей 
особистості та індивідуалізації навчального проце-
су,  покликало  подальше  дослідження  цієї  проб-
леми.  Попередній  аналіз  основних  понять  та 
визначень  стосовно  організації  КМСН  дозволяє 
нам визначитися з пріоритетами щодо педагогіч-
них умов, що впливають на якість знань студентів 
та  на  ефективність  навчального  процесу.  Під 
поняттям “педагогічні умови” в наукових працях 
дослідників розуміють  чинники або фактори,  які 
зумовлюють і визначають сутність певної навчаль-
ної технології, за безпечують активність студентів і 
стимулюють  свідоме  засвоєння  навчального 
матеріалу.  І.В.Мороз [10] визначила 20 факторів, 
які, на її думку, сприяють запровадженню КМСН, 
згрупувала їх і встановила взаємозв’язок між ними. 
Аналіз  запропонованих  факторів  дає  змогу 
встановити  групу  найважливіших  серед  них, 
власне,  для  самостійної  роботи,  тобто тих,  які  є 
базовими  в  самостійній  навчальній  діяльності 
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студентів  і  які  створюють  можливості  для 
реалізації всіх інших. Такими є: мотивація навчан-
ня, регулярність і систематичність, діагностика ре-
зультатів  навчальної  діяльності  студентів,  дифе-
ренціація та індивідуалізація, активність студентів у 
навчанні, засоби навчання та форми викладу навча-
льного матеріалу, детермінація ступеня управління 
навчальною діяльністю, управління навчанням.

Засоби навчання та управління навчанням, зок-
рема способи організації навчального процесу, ви-
магають особливої уваги. Ця проблема була в цен-
трі  уваги  Л.Ф.Бойко,  С.Г.Сеника,  В.С.Болгарина, 
Л.Ю.Гуменюка,  В.П.Безпалька,  Ю.К.Бабанського, 
С.С.Вітвицької,  Т.М.Гусак,  О.Г.Малінко,  В.І.Дай-
неко, І.В.Мороз, П.А.Юцявичене. Зокрема, І.В.Мо-
роз визначила вимоги до організації СРС у процесі 
застосування КМС в економічних навчальних зак-
ладах. Слідом за цим автором ми вважаємо, що ор-
ганізація СРС в нових умовах повинна здійснюва-
тися з дотриманням таких вимог:

1.Обґрунтування необхідності завдань у ціло-
му й конкретного завдання зокрема, що вимагає 
виявлення та стимулювання позитивних мотивів 
діяльності студентів.

2.Відкритості та загальної оглядовості завдань.
3.Надання  детальних  рекомендацій  щодо 

виконання роботи.
4.Надання можливості студентам виконувати 

творчі  роботи,  що відповідають умовно  профе-
сійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх 
виконанням стандартних завдань.

5.Здійснення  індивідуального  підходу  до 
організації самостійної роботи.

6. Нормування  завдань  для  самостійної 
роботи (визначення витрат часу та трудомісткості 
різних їхніх типів).

7. Можливість  ведення  обліку  оцінювання 
виконання завдань та їхньої  якості,  що потребує 
стандартизації  вимог  до  вмінь  майбутніх 
спеціалістів. 

8.Підтримання постійного зворотного зв’язку 
зі студентами в процесі самостійної роботи.

Реалізація цих вимог можлива за умови застосу-
вання  відповідних  форм  організації  самостійної 
навчальної діяльності студентів. Аналіз науково-пе-
дагогічних джерел у розрізі проблеми дає підстави 
стверджувати,  що одним із  найбільш ефективних 
для СРС є застосування комп’ютерної технології. 

Історія  використання  комп’ютерних 
технологій в нашій країні  не є довготривалою, а 
тому пошуки способів оптимального її поєднання з 
нетехнічними методами й засобами залишаються 
відкритими для дослідження.  Аналіз  методичних 
напрацювань у цьому плані дозволяє нам зробити 
припущення, що найбільш впливовими факторами 
на ефективність самостійної навчальної діяльності 

в комп’ютеризованому середовищі є, перш за все, 
ступінь  управління  навчальним  процесом. 
Результативність  різних  форм  самостійного 
набуття знань залежатиме від ступеня керованості 
системи  самостійного  навчання,  тобто 
детермінація  ступеня  управління  на  всіх  рівнях 
навчальної  діяльності  має  велике  значення. 
Ступінь  жорсткості  зовнішнього  управління 
досліджував  Л.М.Фрідман  [10].  Він  вважає,  що 
чим більше послідовність дій того, хто навчається, 
задається  керуючою  системою,  тим  більш 
жорстким  є  управління.  Отже,  постає  питання 
врахування  рівня  жорсткості  та  гнучкості 
управління,  іншими словами  –  врахування  рівня 
автономії  суб'єктів  навчання.  Вивчення  цього 
питання  дослідниками  дає  підстави  зробити 
висновок  про  те,  що  комп’ютер  дав  можливість 
збільшити  ступінь  свободи  студента,  зробити 
систему навчання більш демократичною, змінити 
модель  педагогічної  взаємодії,  в  якій  студент  з 
об’єкта  навчання  перетворюється  в  суб’єкт  на-
вчання,  який  визначає  режим  керування  своєю 
навчальною  діяльністю.  Іншим  стає  статус 
викладача, який змінює свої авторитарні функції і 
виступає  в ролі  інструктора  навчання,  координа-
тора  і  консультанта.  Комп’ютерне  середовище 
створює умови реалізації нової моделі педагогічної 
взаємодії – співпраці, яка здійснюється за схемою 
“суб’єкт” –  “суб’єкт”.   

Нашим завданням є визначення функцій сту-
дента,  викладача  та  дидактичних  функцій  ком-
п’ютера в цій новій моделі. Насамперед нам слід 
визначити,  які  навчальні  функції  доцільно 
передати комп’ютеру, оскільки він є тільки засо-
бом, а не суб’єктом навчання. Аналіз досліджень 
комп’ютера  в  навчальному процесі  М.М.Громо-
вою [9], С.С.Вітвицькою [5], І.В.Мороз [10] доз-
волив  нам  окреслити  особливості  використання 
комп’ютерної технології навчання в процесі СРС і 
визначити  завдання  для  викладача,  функції 
комп’ютера та можливості студента відповідно до 
етапів навчального процесу (див. табл.1). Окрес-
лення функцій викладача та дидактичних функцій 
комп’ютера  відповідно  до  етапів  навчального 
процесу дозволяють нам зробити припущення, що 
за умови дотримання всіх вимог до проектування, 
розробки та використання комп’ютерних матеріа-
лів розроблена модель організації СРС у комп’ю-
теризованому середовищі в процесі навчання ІМ 
забезпечить  умови  створення  оптимального 
навчального середовища, основою якого є: 

− активізація навчальної  діяльності студентів;
− прискорення процесу застосування знань та 

умінь у нових ситуаціях, із новими цілями;
- забезпечення зворотного зв’язку;
− можливість оперативної діагностики;
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− мотивація;
− об’єктивність оцінки;

− індивідуалізація навчання.

Табл. 1.
Функції викладача, комп’ютерної програми та можливості студента 

в процесі самостійної навчальної діяльності

Етапи 
навчального 

процесу
Завдання викладача

Дидактичні функції 
комп’ютерної програми
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Можливості студента в 
процесі роботи з 

комп’ютерною програмою
I. Мотиваційно-
настановчий 
етап

1. Розробити інструк-
цію та методичні ре-
комендації щодо 
роботи з програмою.

2. Розмістити у відпо-
відній мережі, орга-
нізувати вільний 
доступ до неї.

1. Ознайомлення кожного 
студента з програмою та 
інструкцією щодо 
роботи з нею.

2. Забезпечення процесу 
формування мотивації 
навчання.

1. Визначення перспективи 
навчання.

2. Особистісна зацікавленість.
3. Вибір режиму управління 

своєю навчальною 
діяльністю.

II. Ознайомлен-
ня з новим 
навчальним 
матеріалом

1. Розробити вправи 
на понятійному та 
репродуктивному 
рівнях.

2. Розробити систему 
зворотного зв’язку.

3. Розмістити в па-
м’яті ПК систему 
завдань для 
самоперевірки.

1. Забезпечення легкої 
орієнтації в навчальному 
матеріалі.

2. Забезпечення системи 
зворотного зв’язку.

3. Забезпечення можливо-
сті здійснення самоконт-
ролю на понятійному 
рівні.

1. Здійснення самоконтролю.
2. Індивідуальний темп та 

тривалість роботи.
3. Можливість повторних 

спроб  виконання завдань.

III. Автоматиза-
ція дій студен-
тів з навчаль-
ним 
матеріалом

1. Розробити вправи 
на алгоритмічно-
дійовому рівні.

2. Розробити систему 
зворотного зв’язку.

3. Розмістити в пам’я-
ті персонального 
комп’ютера систему 
завдань для самопе-
ревірки.

4. Розробити систему 
статистичного ана-
лізу результатів кон-
тролю та обліку 
успішності.

1. Забезпечення  зворот-
ного зв’язку.

2. Здійснення самоконт-
ролю на алгоритмічно-
дійовому рівні.

3. Забезпечення системою 
допомоги та ключами.

4. Забезпечення статис-
тичного аналізу резуль-
татів контролю та обліку 
успішності.

1. Постійний статистичний 
аналіз результатів своєї 
роботи;

2. Використання системи 
допомоги та перевірки;

3. Запобігання психологічної 
напруги;

4. Уникнення суб’єктивізму 
в оцінюванні.

 IV. Самостійна 
робота та 
контроль 
виконання 
завдань

Розробити завдання 
комунікативного ха-
рактеру у вигляді 
проблемних ситуацій.

Збереження інформації в 
особистому файлі 
студента в комп’ютері.

1. Написання листа в текс-
товому редакторі та його 
редагування.
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Для ефективної педагогічної взаємодії учасни-
ків моделі організації СР суттєво важливий такий 
вагомий  фактор  діяльності  самого  студента,  як 
самококонтроль.  Під час роботи над виконанням 
вправ у комп’ютерному середовищі наявний само-
контроль, певною мірою регламентований комп’ю-
тером. В теорії самоконтролю наголос робиться на 
важливості прийняття самостійних рішень студен-
тами в процесі  навчання,  можливість самостійно 
визначати  пріоритети  теми  і  навчальні  ситуації, 
обирати способи діяльності, розв’язувати комуні-
кативні  та  психологічні  проблеми  у  парній  і 
груповій роботі, розкривати для себе мову і мов-
лення шляхом їх прагматичного використання. В 
розробці моделі навчання ми брали до уваги два 
види самоконтролю: 1) самоконтроль як психолін-
гвістичне явище (внутрішній самоконтроль), який 
можна визначити як розумові  операції щодо від-
стеження правильності застосування мовленнєвих 
одиниць  у  власному мовленні;  2)  зовнішній  або 
формальний самоконтроль як дидактичне поняття, 
який забезпечується спеціально сформованими на-
вчальними вміннями студентів за допомогою клю-
чів у процесі корекції самооцінки мовленнєвих дій. 
Той факт, що навичка самоконтролю формується 
за умови включення її в мету навчання у зв’язку з 
однією з основних навчальних навичок, приводить 
до висновку, що на концептуальному рівні в ком-
п'ютерні програми повинні бути закладенні засоби 
забезпечення зворотного зв’язку, що уможливлює 
самоконтроль, який є важливим елементом самос-
тійної роботи студентів. У сучасній педагогіці і ме-
тодиці під зворотним зв’язком розуміють один із 
способів управління, який дає можливість отрима-
ти інформацію про результати виконаної кінцевої 
та  проміжної  дії,  а  також  оцінити  рівень 
успішності  виконуваної  дії,  тобто  регулярно 
контролювати діяльність студентів і вносити необ-
хідні зміни у навчальний процес. Контроль як засіб 
управління забезпечує  постійний зворотний зв’я-
зок, який дозволяє отримати інформацію про успі-
шність  чи  неуспішність  виконання  тієї  чи  іншої 
операції щодо заданої програми. Наявність само-
контролю в роботі  є  найбільш вагомою ознакою 
для ефективності  засвоєння  матеріалу.  Звичайно, 
самоконтроль регламентується комп’ютером і його 
ознаки присутні під час виконання програми – це 
можливість багаторазового повторення, регламен-
тація часу для роботи, можливість повернення до 
програми. Вибір режиму роботи залежно від рівня 
підготовки та психологічних особливостей студен-
та робить її індивідуальною, що є запорукою ефек-
тивного засвоєння знань. Прийшовши до висновку, 
що самоконтроль є однією з найбільш важливих 
складових  самостійної  навчальної  компетенції 

студентів, ми зробили подальший аналіз і  визна-
чили уміння та навички, на яких вона базується. 
Отже, з метою формування самостійної навчальної 
компетенції в процесі навчання ІМ студент пови-
нен  оволодіти  навичками  управління  власним 
навчальним процесом, який базується на вміннях:

− орієнтуватись у навчальній комунікативній 
ситуації;

− ставити  перед  собою  завдання  пізнаваль-
ного, навчального, лінгвістичного характеру;

− визначати пріоритети теми і навчальні ситуації;
− планувати  хід  та  тривалість  самостійної 

навчальної діяльності;
− спостерігати,  аналізувати  та  регулювати 

свою навчальну діяльність;
− обирати оптимальні способи та засоби на-

вчання відповідно до своїх здібностей і потреб;
− передбачати  хід  виконання завдання та результати;
− вчасно коригувати свою діяльність;
− самостійно  оновлювати  та  застосовувати 

засвоєні раніше знання;
− об’єктивно  самооцінювати  результати  ви-

конаної роботи.
Однак  слід  зазначити,  що  при  використанні 

комп’ютерного забезпечення самостійність студен-
тів носить ознаки алгоритмічності та репродуктив-
ності.  Студент виконує СР  щодо формування пра-
ктичних навичок оволодіння лексико-граматичним 
матеріалом  та  знайомиться  з  логіко-композицій-
ною структурою  текстів.  Самостійна робота сту-
дентів – майбутніх фінансистів – включає завдання 
не лише репродуктивного, а й продуктивного ха-
рактеру,  які  не завжди можна втиснути  в рамки 
комп'ютерної програми. Досвід показує, що процес 
навчання іноземної мови буде організований най-
кращим способом,  якщо в СРС використовувати 
засоби програмованого навчання в комплексі з не-
технічними засобами. 

Отже, можна стверджувати, що активізація СРС 
передбачає  широке  використання  комп’ютерної 
технології як інтегрованого компонента комплекс-
но-методичного забезпечення навчальної  дисцип-
ліни. Використання цієї технології служить ефек-
тивним способом організації СРС у процесі оволо-
діння ділової іноземної мови студентами – майбут-
нім фінансистами. Програмоване навчання висту-
пає однією з форм СР, є дійовим засобом управ-
ління нею і способом її  реалізації.  Використання 
комп’ютерних навчально-контролюючих програм, 
покликаних створити умови для формування нави-
чок  і  вмінь  працювати  самостійно,  уможливлює 
здійснення індивідуального підходу як у виборі на-
вчальних матеріалів, так і тривалості та темпу ро-
боти. Ефективність  використання  комп’ютерних 
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технологій навчання зумовлена конкретними зав-
даннями  вивчення  дисципліни  та  доцільністю їх 
використання на певних етапах самостійної  нав-
чальної  діяльності  студентів,  забезпечуючи  при 
цьому реалізацію підтримуючих функцій. Узагаль-
нюючи вищевикладене,  можна стверджувати, що 
особливостями застосування навчальних комп’ю-
терних матеріалів у процесі СРС є: 

1. Активізація можливостей особистості.
2. Детермінація управління самостійною навча-

льною діяльністю студента викладачем на всіх рівнях. 
3.  Детермінація  управління  своєю  навчаль-

ною діяльністю самим студентом.
4. Статистичний  аналіз результатів навчальної 

діяльності, який забезпечує уникнення суб’єктивіз-
му оцінювання.

5.  Опосередковане  керівництво  самостійною 
навчальною діяльністю, яке запобігає психологіч-
ній напрузі.

6. Забезпечення системи зворотного зв’язку.
7. Забезпечення самоконтролю.
8. Оперативність обробки результатів засво-

єння навчальної інформації.
Ці узагальнення дають підстави для подальших 

досліджень  оптимальних  умов  застосування  нав-
чальних комп’ютерних матеріалів у процесі  СРС, 
зокрема в процесі навчання ІМ.
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SUMMARY

Thе рарer focuses on the methodology of students’ self-study procedure within training business written 
communication in foreign languages. Theoretical basics of students’ self-study procedure within forming 
skills and  habits  in  business  written  communication,  in  particular  business  letters  writing  have  been  
investigated.  Ways  of  students’  self-study  intensification  by  computer-assisted  technology  have  been  
grounded.  Teachers’  and  computer’s  functions  as  well  as  students’  opportunities  in  the new model  of  
training have been determined.      

Key  words: students’  self-study,  computer-assisted  technology,  business  written  communication,  
business letter writing.
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МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОЇ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ “VIVE LE SUBJONCTIF!”

Акцентовано  роль інформаційних технологій 
у  системі вищої  освіти, зокрема,  описано пере-
ваги електронних засобів навчання у формуванні  
іншомовної  граматичної  компетенції  у  
майбутніх  викладачів  французької  мови.  
Презентовано навчальну  комп’ютерну  програму 
“VIVE LE SUBJONCTIF!”  та  запропоновано 
модель організації навчання за її допомогою.

Ключові  слова: модель  навчання,  навчальна 
комп’ютерна програма, граматична компетенція.

Активна роль інформаційних технологій (ІТ) 
у системі вищої освіти полягає в тому, що вони 
сприяють  створенню  нових  форм  навчання  й 
учіння. Викладачі, звільнені від формальної пере-
дачі  знань,  отримують  свободу у виборі  органі-
заційних форм навчання студентів, зокрема в ході 
дискусій,  спільному проектуванні  й критичному 
аналізі  отриманих  результатів,  нестандартному 
погляді  на  проблеми тощо.  Застосування  елект-
ронних  засобів  навчання  (ЕЗН)  у  навчальному 
процесі  вивільняє час викладача і  розкриває до-
даткові можливості для його інтерактивного спіл-
кування зі студентом, який отримує активну підт-
римку і  допомогу викладача при роботі  з  особ-
ливо складним навчальним матеріалом. З іншого 
боку, якісний електронний підручник чи навчаль-
ний посібник дозволяє студентові опрацьовувати 
складну тему стільки часу, скільки йому потрібно 
для засвоєння навчального матеріалу.

Дослідники неодноразово підкреслювали, що 
використання ЕЗН у навчальному процесі сприяє 
підвищенню якості навчання викладачів і учіння 
студентів;  зменшенню витрат  на  організацію й 
проведення аудиторних і позааудиторних занять; 
перерозподілу навантаження викладачів з рутин-
ної  роботи  на  творчу  діяльність;  підвищенню 
оперативності забезпечення навчального процесу 
сучасними засобами навчання [1; 2; 3; 4; 5].

Комп’ютерне навчання навіть порівнюється з 
індивідуальним заняттям з репетитором, оскіль-
ки учіння студента реалізується незалежно, інди-
відуально, без перешкод і стороннього втручан-
ня,  а  також  виключаються  стресові  ситуації, 
характерні для групової навчальної діяльності [3: 
24; 4: 123]. Зокрема, застосування НКП на занят-
тях  з  практичної  граматики  компенсує  відсут-
ність мовного й соціального середовища, реаль-
них ситуацій  і  партнерів  спілкування  в  умовах 
аудиторних занять, а також сприяє інтенсифіка-
ції процесу формування у студентів граматичної 

компетенції. Відповідно, створюване НКП мовне 
середовище характеризується  можливістю керу-
вання учінням студента як з боку викладача (че-
рез закладену в НКП програму),  так і студента; 
активністю:  студент навчається в безперервній 
взаємодії з НКП;  динамічністю: ситуація, в якій 
студент виконує  навчальне завдання,  модифіку-
ється залежно від цілей, умов і перебігу навчан-
ня;  проблемністю: перед студентом висувається 
комплекс взаємопов’язаних проблем, які він має 
розв’язати;  природністю:  спілкування  відбуває-
ться за умов комунікативної ситуації, імітованої 
на екрані,  у формі природного діалогу,  що від-
бувається між студентом та комп’ютером.

Проте, незважаючи на підвищений інтерес до 
використання ІТ у навчальному процесі, досі від-
сутні  практичні  розробки  навчання  граматики 
французької  мови  з  комп’ютерною  підтримкою 
студентів  мовних  спеціальностей.  Це  зумовило 
необхідність  розробити  автоматизований  курс 
VIVE LE SUBJONCTIF! для  формування  грама-
тичної компетенції у майбутніх викладачів фран-
цузької мови.

Мета нашої статі – висвітлити раціональний 
спосіб організації процесу формування граматич-
ної компетенції у студентів ІІ курсу з комп’ютер-
ною підтримкою у контексті  комунікативно-ког-
нітивного  підходу  до  вивчення  ІМ.  Досягнення 
мети передбачає виконання таких завдань: розгля-
нути розроблений НКП “Vive le Subjonctif!” та за-
пропонувати модель організації  навчання грама-
тики за його допомогою.

Проаналізувавши  12  автентичних  НКП,  які 
існують у режимах off-line (на CD/ DVD дисках) та 
on-line (в мережі Інтернет), щодо наявності в них 
навчання граматики ФМ, ми розробили НКП “Vive 
le Subjonctif!”  (автор  –  Д.А.Руснак,  розробник  – 
О.П.Степовенко),  яка відповідає технічним, ерго-
номічним, психолого-дидактичним та методичним 
вимогам до НКП з ІМ [2; 3; 5]. При проектуванні 
НКП ми заклали в його уроки мовний матеріал, 
який відповідає  етапу навчання  і  рівню мовної, 
зокрема граматичної, компетенції студентів. Ура-
хування  індивідуально-психологічних  характе-
ристик  студентів  забезпечено  можливістю  ке-
рувати  учінням,  обсягом  вправ,  швидкістю  на-
дання навчальної інформації на екрані та темпом 
діалогічної  взаємодії  студента  з  НКП,  вибором 
мовних  засобів  підтримки  діалогу,  формою  на-
даної  інформації  (поєднанням  друкованого  тек-
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сту,  графіки  й  звуку,  чорно-білого/кольорового, 
статичного/  динамічного  зображення).  Крім 
цього,  студент  індивідуально  обирає  темп і  час 
роботи  з  НКП  та  частотність  звернення  до 
навчального матеріалу. 

У такий спосіб ефективне використання ЕЗН 
для інтенсифікації навчання граматичного аспек-
ту ФМ ми пов’язуємо з такими характеристика-
ми: використання комплексу засобів (звуку, гра-
фіки, мультиплікації, відео, тексту) для презент-
тації  навчального матеріалу;  максимальне залу-
чення аудіо- / відеоформату; презентація мовних 
явищ у динаміці; оптимальна кількість та різно-
манітність вправ; можливість перегляду, аналізу 
та  виправлення  помилок;  комплексність  дидак-
тичних матеріалів  (включення  до  НКП словни-
ків, довідників тощо); гіпертекстове надання ін-
формації;  адаптивність  навчальних  матеріалів 
(відповідність  віковим  особливостям  студентів, 
рівню їх володіння ФМ, обсяг навчального мате-
ріалу, врахування когнітивного стилю (дедуктив-
ний / індуктивний спосіб набуття знань), послі-
довність  виконання  завдань  тощо);  дотримання 
основних етапів засвоєння граматичного матеріа-
лу  (презентація,  тренування,  практика  та  конт-
роль);  забезпечення  інтерактивного  характеру 
учіння студента.

НКП  “Vive le Subjonctif!” призначено  для 
використання як на аудиторних заняттях (у ком-
п’ютерних класах), так і в самостійній позаауди-
торній роботі  студентів.  Мета розробленої  нами 
НКП  –  оволодіння  вміннями  вживати  ГС 
Subjonctif у писемному мовленні, зокрема вміння-
ми  передачі  суб’єктивної  думки  при  написанні 
рекламних  текстів.  НКП містить  добірку автен-
тичних  відеореклам,  іконографічних  матеріалів, 
текстів;  комплекс  завдань,  вправ  та  інструкцій; 
довідково-інформаційний блок:  граматичний до-
відник,  двомовні  словники,  методичні  рекомен-
дації щодо роботи з НКП; підсистему підтримки 
діалогу студента з комп’ютером ФМ; блок аналізу 
повідомлень студента для визначення їх відповід-
ності  нормам  ФМ  й  коригування  припущених 
помилок;  підсистему  керування,  яка  забезпечує 
вибір уроків курсу, активацію керуючих повідом-
лень, підключення блоків контролю і коригування.

Поурочна  організація  курсу  робить  його 
зручним  для  користування.  Кожний  урок  при-
свячено  окремому  мовленнєвому  акту,  який 
може  бути  виражений  за  допомогою  ГС 
Subjonctif і містить відповідний мовний матеріал, 
представлений у відеотекстах,  вправах і  тестах. 
НКП містить  15  уроків,  12  з  яких  присвячені 
окремій  функції  (мовленнєвій  інтенції  або 
мовленнєвому  акту)  використання  Subjonctif у 
ФМ, та 3 контрольних уроки  Révision. 

Інформаційна підтримка уроків НКП включає 
такі дані, розміщені на верхній панелі інтерфейсу: 
REFERENCE,  в  який  входять  français-ukrainien 
(французько-український словник), ukrainien-fran-
çais (українсько-французький  словник),  glossaire 
(тлумачний  словник  ФМ),  conjugaison (правила 
утворення  та  відмінювання  дієслів  у  Subjonctif 
 Présent et Subjonctif Passé);   GALLERIES,  де 
представлено відеореклами; AIDE з презентацією 
правил  користування  НКП  французькою  та 
українською  мовами;  GENERALITES,  які 
включають  загальні  відомості  про  вживання 
Subjonctif у  ФМ;  REPONSES,  де  зберігаються 
відповіді  студента  в межах  одного  уроку  з 
можливістю їх роздрукування.

Вхід до кожного уроку забезпечується  акти-
вацією кнопки Entrer з його назвою. При вході в 
урок студенту пропонується зареєструватися для 
збереження  під  його  ім’ям  відповідей,  які  він 
зможе роздрукувати пізніше. Вийти з НКП мож-
на,  закривши вікно  у  верхньому правому кутку 
панелі. Кожний урок включає 7 рубрик. Так, при 
вході  в  урок  автоматично  активується  рубрика 
Regardez,  де  можна  переглянути  запропоновані 
відеореклами та виконати вправи на їх розуміння. 
При перегляді відеоролику можна користуватися 

кнопками знизу екрана: кнопка   запускає ві-

деоролик;  кнопка   дозволяє  робити  паузу; 

кнопка   дозволяє вмикати та вимикати звук; 

кнопка   уможливлює  збільшення/зменшення 

вікна для відео; кнопка  дозволяє показувати 
текстову транскрипцію відеофільму.  Перейти до 
вправи можна, активізувавши кнопку SUIVANT. 
Студент  можете переглядати відео стільки разів, 
скільки йому потрібно, для чого активізує номер 
потрібного  відео  у  верхньому  лівому кутку  па-
нелі. (Номери вказують на кількість відео та вправ 
до  них).  Перейти  від  однієї  рубрики  до  іншої 
можна, активізувавши кнопку з назвою потрібної 
рубрики  внизу  панелі  інтерфейсу:  Regarder  /  
Découvrir / Retenir / S’entraîner / S’exercer / Aller  
plus loin / Vérifier.

Вправи НКП “Vive le Subjonctif!” є повністю 
чи частково керованими. Зокрема, вправи рубрик 
Découvrez les règles /  Entraînez-vous/  Pour aller  
plus loin перевіряються програмою за ключем. У 
разі  правильного  виконання  програма 
підбадьорює  студента  Bravo! і  пропонує 
наступне завдання. В разі помилки НКП показує 
рахунок, пропонуючи виконати вправу повторно, 
та  відмічає  червоним  кольором  неправильні 
відповіді. В такий спосіб студент має можливість 
виконувати  вправу  стільки  разів,  скільки 
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забажає,  зосереджуючись  саме  на  помилках. 
Активація  кнопки  Corrigés показує  правильний 
результат.  Після  цього  вправу  вже  не  можна 
виконувати.  Вправи рубрик  EXERCEZ-VOUS та 
VÉRIFIEZ VOS CONNAISSANCES є  частково 
керованими, вони не перевіряються НКП, проте 
до  кожної  вправи  пропонується  приклад  очі-
куваної  відповіді,  якою  студент  може  скорис-
татися  в  разі  необхідності.  Після  виконання 
завдання відповіді студента зберігають (при ак-
тивації  кнопки  Sauvegarder) з  можливістю  їх-
нього подальшого роздрукування.

Крім вправ, кожний урок НКП включає пра-
вила формоутворення й уживання ГС Subjonctif. 
Зокрема, в рубриці  RETENEZ надаються правила 
вживання ГС у формі таблиць і прикладів, описові 
правила й ситуативний контекст вживання опози-
ційних форм Subjonctif,  Infinitif або Indicatif. Пра-
вилами  формоутворення  можна  скористатися  з 
верхньої панелі, активувавши Conjugaison у будь-
який момент уроку. 

Кожний  урок  завершується  рубрикою 
VERIFIER VOS CONNAISSANCES, де  запропоно-

вано вправи для  контролю як з боку НКП (пере-
віряються при активації кнопки  Corrigés), так і з 
боку викладача (зберігаються та роздруковуються 
після  виконання  уроку).  Всі  відповіді  студента 
зберігаються в межах одного уроку. При виході з 
уроку  НКП  попереджає  студента  про  втрату 
інформації.  Кожний  п’ятий  урок  REVISION 
передбачає повторення й перевірку граматичного 
матеріалу,  вивченого  в  попередніх  уроках.  Зав-
дання  цього  уроку  роздруковуються  для  поточ-
ного контролю з боку викладача.  НКП “Vive le 
Subjonctif!” здійснює поточний контроль за учін-
ням студента завдяки функції зворотного зв’язку, 
яка описана вище. Проте, незважаючи на всі пере-
раховані переваги, на сьогоднішній день не існує 
жодної НКП, яка виправляє помилки в письмових 
продуктивних висловлюваннях студентів [3: 53]. З 
огляду  на  цей  факт,  розроблена  нами  НКП  є 
частково керованою: оцінювання комунікативних 
продуктивних вправ здійснює викладач.

Схематично  модель  навчання  студентів  ІІ 
курсу ГС Subjonctif подано у таблиці:

Табл. 1

Модель навчання ГС Subjonctif з комп’ютерною підтримкою

Етап навчання Рубрика уроку Режим виконання 
вправ

Типи вправ

І. Орієнтовно-підготовчий Regardez.
Découvrez les règles.
Retenez.

Груповий
Парний / індивідуальний

Рецептивно-
репродуктивні 
умовно-мовленнєві 

ІІ. Стереотипно-
ситуативний

Entraînez-vous. Парний/ індивідуальний Репродуктивні 
умовно-мовленнєві 

ІІІ. Варіююче-
ситуативний

Exercez-vous. Парний/ індивідуальний
Груповий 

Репродуктивні 
умовно- мовленнєві / 
Продуктивні
мовленнєві 

ІV. Узагальнюючий Pour aller plus loin. Парний/ індивідуальний Рецептивно-
репродуктивні 
умовно- мовленнєві 

V.  Контролюючий Vérifiez vos 
connaissances.

Індивідуальний Репродуктивні 
умовно- мовленнєві /
Продуктивні 
мовленнєві 

Розглянемо на прикладі одного уроку модель 
навчання за розробленим комплексом вправ.

Урок 1: Exprimer la nécessité
Тривалість заняття: 2 години роботи в комп’ю-

терному  класі. 30  хвилин  для  обговорення 
результатів в аудиторії. 

Режим роботи за комп’ютером: індивідуальний 
або парний.

Мета уроку:
Мовленнєва: exprimer la necessité 
Лінгвістична:  expression  de  besoin,  l’emploi  du 

Subjonctif ou de l’Infinitif

Соціокультурна:  découverte de la vie quotidienne 
des Français. 

Тематичність  уроку:  repas,  regime  alimentaire, 
les soins de beauté.

Очікуване письмове висловлювання: написати 
рекламний  текст  (телеверсію)  з  викорис-
танням Subjonctif за наданим планом. 

Сценарій заняття
Етап І: Презентація ГС у мовленнєвому контексті
Стадія  1.1: Ознайомлення  студентів  з  метою 

програми:  “Написання  рекламних  текстів  із 
використанням ГС Subjonctif”.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 425. Романо-слов’янський дискурс  148



Вид роботи: бесіда викладача зі студентами на 
тему “Publicité autour de nous”.

Типи завдань: відповіді на запитання викладача.
Мета: створення мотивації у студентів для робо-

ти з рекламними текстами.
Стадія  1.2:  Ознайомлення  студентів  з  засобом 

навігації в програмі VIVE LE SUBJONCTIF!  
Вид роботи: навігація по програмі.
Мета: ознайомлення зі структурою програми.
Стадія 1.3: Формування граматичних знань.
Вид роботи: виконання вправ рубрик  Regardez; 

Découvrez les règles; Retenez.
Типи завдань: перегляд відео, тести на розуміння 

тексту, концептуальні вправи, правила-моделі.
Мета: ознайомлення з ГС у контексті,  усвідом-

лення функціонування ГС у мовленні.
Стадія 1.4: Підведення підсумків першого етапу.
Вид роботи: контрольний зріз.
Типи завдань: тести.
Мета: перевірка  ступеня  засвоєння  студентами 

вхідної інформації.

Етапи ІІ - ІІІ: Активізація дій студентів із ГС 
на рівні фрази та понадфразової єдності

Стадія 2: репродукція/продукція зразків мовлен-
ня (ЗМ).

Вид  роботи: вправи  рубрик  Entraînez-vous,  
Exercez-vous.

Типи завдань: умовно-мовленнєві вправи (транс-
формація,  підстановка,  доповнення ЗМ,  мов-
леннєві вправи (написання рекламних текстів).

Мета: формування граматичних навичок і вмінь 
вживати ГС у писемному мовленні.

Стадія 3: підведення підсумків етапу.
Вид роботи: презентація творчих робіт студентами.
Типи завдань: власні рекламні тексти.
Мета: обговорення робіт у групі, корекція помилок.
Етап ІV: Узагальнення вивченого матеріалу
Стадія 4: репродукція/продукція висловлювань.
Вид роботи: вправи рубрики Pour aller plus loin.
Типи  завдань: коригуючі  вправи,  схематизація 

ЗМ, пояснення вживання ГС у мовленні, фор-
мулювання правил.

Мета: формування декларативних граматичних / 
процедурних методичних знань.

Етап  V:  Контроль рівня засвоєння  навчаль-
ного матеріалу

Стадія 5.1: репродукція/продукція висловлювань.
Вид  роботи: вправи  рубрики  Vérifiez vos 

connaissances.
Типи завдань: тести, продукування текстів. 
Мета: контроль  /  самоконтроль  сформованих 

знань, навичок та вмінь.
Стадія 5.2: репродукція/продукція висловлювань.
Вид роботи: контрольний зріз.
Типи завдань: тести, продукування текстів. 

Мета: перевірка рівня сформованості граматич-
них знань, навичок та вмінь використання ГС 
у писемному мовленні.
Отже,  студенти розпочинають роботу з НКП 

у присутності викладача, який консультує студен-
та в разі потреби. Вивчення нового граматичного 
матеріалу починається з ознайомлення з ГС Sub-
jonctif у мовленнєвому контексті під час перегля-
ду відеороликів. Після виконання вправ на розу-
міння тексту студенти переходять до виконання 
концептуальних   вправ  та  ознайомлюються  з 
наданими  правилами  формоутворення,  значення 
та функціонування ГС. За 15-20 хвилин до кінця 
заняття  всі  студенти  збираються  за  круглим 
столом  для  обговорення  результатів.  Наступний 
етап  активізації  дій  студентів  з  ГС  на  рівні  
фрази  та  понадфразової  єдності студенти 
можуть виконувати самостійно в позааудиторний 
час  (як  домашнє  завдання).  На  наступному 
аудиторному  занятті  вони  представляють  свої 
творчі  роботи  (написані  рекламні  тексти)  для 
обговорення  в  аудиторії  та  корекції  помилок. 
Після  цього  студенти  виконують  вправи 
узагальнюючого  та/або  контролюючого  етапу. 
Роздруковані  відповіді  здаються  викладачеві  на 
перевірку.  Наступний урок  НКП виконується  за 
такою  ж  моделлю.  Таким  чином,  введення  та 
опрацювання  парадигми  нової  ГС Subjonctif 
відбувається  на  обмеженому  лексичному 
матеріалі: після виразів потреби та бажання, що є 
найтиповішими  конструкціями  вживання  Sub-
jonctif.  Після  цього  студентам  надається  інфор-
мація про всі вирази і конструкції, які вимагають 
вживання Subjonctif, аранжовані відповідно до ко-
мунікативних  інтенцій  мовця.  Кожний  студент 
може обрати на свій розсуд будь-який урок для 
самостійного  опрацювання  або,  за  результатами 
контрольного зрізу,  викладач рекомендує той чи 
інший урок кожному окремому студентові.

Отже, спрямованість на комунікативну діяль-
ність, з одного боку, та врахування індивідуально-
психологічних особливостей студентів,  з  іншого 
боку,  дозволяє нам стверджувати,  що створений 
нами  курс  має  певні  переваги  для  формування 
граматичної компетенції у студентів ІІ курсу по-
рівняно з „безмашинним” навчанням та існуючи-
ми іншими НКП. Перспективи подальших науко-
вих  розвідок  ми  вбачаємо  в  експериментальній 
перевірці  ефективності  розробленого  комплексу 
вправ з комп’ютерною підтримкою для навчання 
ГС Subjonctif студентів мовних спеціальностей.
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