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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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ФИЛОСОФИЯ В БИБЛИОТЕКЕ
Московский государственный институт культуры
141406 Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
UDK 02+101.1
Novoselova E.V.
PHILOSOPHY IN THE LIBRARY
Moscow State Institute of Culture
Moscow reg., Khimki, Bibliotechnaya st. 7, 141406
Аннотация: В работе рассматривается ряд преобразований современных
библиотек в условиях оптимизации учреждений культуры. В помощь работе
по расширению круга читателей предлагается призвать философию.
Ключевые слова: библиотека, философия, гражданская компетентность,
антропоцентризм, музей-библиотека Н.Ф. Федорова, Философские Чтения
Синтеза, самообразование, Философия Синтеза русского космизма.
Abstract: This paper examines a number of transformations of libraries in terms
of optimization of cultural institutions. To assist work on expanding the readership
should be called philosophy.
Keywords: library, philosophy, civic competence, anthropocentrism,
crowdsourcing "My library", the Museum-library of N.F. Fyodorov, Philosophical
Readings of the Synthesis, self-education, the Philosophy of Synthesis (Russian
Cosmism).
Вступление Библиотека, являясь значимым элементом культуры
государства,
выполняя
функции
аккумулирования,
регистрации,
систематизации, хранения, распространения и популяризации знаний, созидает
комфортную среду доступности и открытости информации, «стараясь
облегчить бремя познания и понимания» [1: 11].
Повышение посещаемости библиотек посредством поощрения введения
нового формата мероприятий: круглые столы, лекции, чтения, временные или
постоянные выставочные экспозиции, просмотр и обсуждение фильмов и
прочитанных книг, знакомство с авторами, – входит в культурную политику,
которая была и остается в сфере компетенции государства.
Основной текст Наша страна, как сказано в Конституции РФ, является
социальным государством. Расходы экономики в социальной сфере
колоссальны. На фоне оптимизации расходов наиболее перспективным видится
мотивирование граждан к самообразованию, повышение их гражданской
компетентности, определяемой как совокупность готовности и способностей
человека быть активным и ответственным членом гражданского общества,
участвовать в его создании и функционировании (см., напр.: [2]).
Способствовать этому процессу призваны, в том числе, меры,
предложенные активными гражданами Москвы, участвовавшими в
краудсорсинге «Моя библиотека» (http://crowd.mos.ru/archive).
Научный взгляд в будущее
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Хотелось бы конкретизировать направление реализации одного из самых
популярных решений, одобренных на этом проекте – «…проводить в
библиотеках лекции. Выбирать при этом различные темы, в том числе
востребованные в современном обществе: от психологии до информационных
технологий…».
Публичным библиотекам в этом процессе естественнее всего обратиться к
популяризации общественных наук и гуманитарного знания. Экономический
дискурс излишне прагматичен, политический – ограничен целевой аудиторией,
отчасти характеризующейся непримиримостью. И только философский дискурс
смог бы «сформировать общий язык и даже слой ценностей
общенационального согласия». Основные задачи философии – «производство
идей, смыслов, ориентиров жизни и деятельности, производство общего языка
и общих ценностей» [3].
Изучение философии закладывает способность самостоятельно мыслить,
вычленять из информации знание и этим знанием потом пользоваться (см.,
напр.: [4]). Не секрет, что большинство людей в общении используют
исключительно цитирование, пересказывая заинтересовавшую новость или
факт. Философия же чаще других наук оперирует абстрактными понятиями.
Человек, знакомый с философией, научается видеть нелинейность причин и
следствий, отмечать действие глобальных законов природы и социума в
повседневной жизни, смотреть на жизнь философски.
Поэтому библиотекам в сложении комплементарной среды для
саморазвития человека желательно сосредоточить свои усилия на расширении
вариативности форм участия граждан в философском и космофилософском
дискурсе как наиболее способствующем сложению активной жизненной
позиции гражданина.
Такое направление философии, как антропоцентризм «управляет всей
нашей повседневной деятельностью» [5] и, соответственно, его популяризация
влечет реальные видимые результаты, помогает утверждению ценности жизни
человека и возможности каждого осознанно управлять условиями своей жизни.
Космоцентризм, как известно, не только расширяет масштаб восприятия
человека минимум до планетарного, формулирует основные законы
взаимодействия, взаимопроникновения человека и космоса, но и имеет явную
футурологическую направленность, оптимистичность, «которая удовлетворяет
потребность в самоопределении и самоутверждении социума» [6].
Важным положительным примером такой деятельности являются
философские чтения, связанные с разными аспектами теории и методологии
русского космизма (исследованные в том числе ракурсом такого
инновационного направления в языкознании, как лингвориторика: [7-9]).
Популярны чтения, проводимые Музеем-библиотекой Н.Ф. Федорова в Москве,
собирающие в течение многих лет полные залы слушателей. Чтения проводятся
как в помещении самого Музея-библиотеки при библиотеке № 180 г. Москвы,
так и на других площадках, например, в московском Музее космонавтики.
Также известны Философские Чтения Синтеза, проходящие в Москве и других
городах России, Украины, Белоруссии и некоторых других стран. В их основе
Научный взгляд в будущее
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концепция Философии Синтеза русского космизма, разворачивающей
космофилософский дискурс на современном этапе (см., напр.: [10]).
Качественный уровень таких мероприятий должен быть сориентирован
именно на повышение гражданской компетентности личности, не претендуя на
академичность, но и не отражая так называемую народную философию.
Введение лектория по гуманитарным дисциплинам в библиотеках обогатит
и разнообразит их деятельность. Популяризации данных мероприятий будет
способствовать обязательное ведение видео- и аудиозаписи с последующей
публикацией ссылок в открытом доступе на сайте библиотеки. Местные власти
могут оказывать содействие данному процессу, размещая анонсы мероприятий
на сайтах госуслуг и на информационных досках в Многофункциональных
районных центрах.
Выводы Мы видим формат философских чтений наиболее приемлемым
для введения в библиотеках в условиях дисфункции книжного чтения, то есть
уменьшения читательской активности, снижения интереса к классической
литературе (см., напр.: [1: 18]). Это будет способствовать самообразованию
граждан, повышению их мотивации к саморазвитию и сочетается с основными
направлениями деятельности библиотек и их призванием.
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Чернышова В.В.
ФИЛОСОФИЯ СИНТЕЗА РУССКОГО КОСМИЗМА:
ДИСКУРС-ПРАКТИКИ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
Сочинский государственный университет,
Сочи, Советская 26-а, 354000
Chernyshova V.V.
PHILOSOPHY OF SYNTHESIS (RUSSIAN COSMISM):
DISCOURSE-PRACTICE OF THE GLOBALIZATION ERA
IN LINGUISTIC AND RHETORICAL PARADIGM
Sochi state University,
Sochi, Sovetskaya 26-а, 354000

Аннотация. Дискурс-практики классической философии русского
космизма и новейшей Философии Синтеза русского космизма рассмотрены в
качестве актуальных дискурс-практик эпохи глобализации и объектов
лингвориторического исследования.
Ключевые слова: философия русского космизма, Философия Синтеза
русского космизма, дискурс-практики, Философские Чтения Синтеза,
метагалактическая эра, глобализация, лингвориторическая парадигма.
Abstract. The discourse-practice of the classical Philosophy of Russian
Cosmism and the modern Philosophy of Synthesis (Russian Cosmism), is considered
as the actual discourse-practice of the globalization era and objects of the Linguistic
and Rhetorical research.
Key words: Philosophy of Russian Cosmism, Philosophy of Synthesis (Russian
Cosmism), discourse-practice, Philosophical Reading of the Synthesis, metagalactic
era, globalization, Linguistic and Rhetorical paradigm.
Вступление. Комплексное применение современных методов и подходов к
анализу речемыслительных феноменов разного уровня важно для достижения
теоретико-методологической синергии, которая обеспечивает синтез знаний, в
том числе выход на междисциплинарный уровень. Большую популярность в
исследовательской парадигме лингвистики на современном этапе ее развития
приобрел метод дискурс-анализа [1]. При этом дискурсивные практики разных
типов могут быть более глубоко исследованы в рамках модельных построений
лингвориторической (ЛР) парадигмы [2–4]. Исследуемые нами тексты дискурсНаучный взгляд в будущее
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практик Философских Чтений Синтеза базируются на концепции Философии
Синтеза русского космизма (ФСРК) (см.: [5]), которая развивает на
современном этапе классический космофилософский дискурс [6: 24].
Основной текст. Понимание дискурса в современных исследованиях
речевой коммуникации «связано с использованием языка как общественной
практики, которая участвует в формировании социального мира. В связи с этим
вполне объясним тот интерес к анализу дискурса, который объединяет
лингвистов, социологов, политологов, культурологов и представителей других
гуманитарных направлений» [1: 227]. Метод дискурс-анализа актуален при
конструировании системы значений и знаний, идентичностей и отношений в
социальных процессах, с его помощью возможно выявление тенденций в
обществе, выраженных в практике использования языка [1]. В результате
поиска подходов, обеспечивающих максимально комплексное исследование
дискурс-практик ФСРК [7], стал очевиден системно-интегрирующий характер
инновационной ЛР парадигмы. Последняя «образуется совокупностью
установок антропоцентрической лингвистики, неориторического ренессанса,
функционально-коммуникативного подхода, теорий коммуникации, речевой
деятельности, лингвистики дискурс-текста и является принципиально открытой
для все новых и новых ракурсов исследования» [8].
Дискурс-ансамбль ФСРК как совокупность дискурс-практик, в том числе
проявленных Философскими Чтениями Синтеза как организационной формой
просвещения в русле своего рода «гражданской философии», будучи
актуальным дискурсивным процессом эпохи глобализации, является
продолжением классического космофилософского дискурса на современном
этапе социального развития (см. подробнее: [6, 7, 9]). Обсуждение того, какими
должны быть формы нового мирового порядка, переводит дискуссии на эти
темы из сферы фактичности в область нормативного, составляющего
прерогативу философии [10]. Поэтому точки зрения, высказываемые по поводу
глобализации экономистами, политиками, социологами, в значительной части
имеют социально-этическую природу [11]. Эта проблематика и является
тематическим ядром дискурса ФСРК, идущего далее классических основ
философии русского космизма, актуализирующего и расширяющего ее
подходы и концептуальное видение с учетом современных вызовов, связанных
с глобализацией и наступлением метагалактической эпохи.
Сегодня перед философами стоит насущная задача создать теоретический
фундамент для дискуссий о глобализации. Несмотря на то, что явления
глобализации носят эмпирический характер, существует потребность
концептуального осмысления понятийной базы этих процессов. Глобализация,
несомненно, вносит коррективы в фундаментальные теории общества, а в ряде
случаев может даже привести к их пересмотру (см. подробнее: [12]).
Классики ФРК внесли неоспоримый вклад в создание основ для решения
проблем современного общества, связанных с самоидентификацией и сменой
позиции наблюдателя человека эпохи активного освоения космического
(метагалактического) пространства. В частности, современные ЛР
исследования выявили следующие базовые концепции религиозноНаучный взгляд в будущее
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философского направления дискурса философии русского космизма: «этосно
ориентированная стратегия – создание национальной «космофилософской»
идеи, объединяющей народы и преображающей человечество в единое целое на
религиозной основе; логосная основа – репрезентация системы религиозных
ценностей и способов духовной интеракции Человека и Космоса; пафос
философа – восторженное восприятие внутренней работы над собой,
стремления к самосовершенствованию человека» [6: 9]. Естественнонаучное
направление философии русского космизма так охарактеризовано с помощью
ЛР параметров: «логосно ориентированная стратегия – формирование
научной концептуальной системы описания и преобразования картины мира, в
основе которой взаимодействие элементов «Человек» и «Космос»; этос ученого
– фундаментальное усовершенствование природы человека научнотехническими средствами; особенности пафоса – эмоционально-личностное
восприятие естественнонаучных открытий, приближающих человечество к
ноосфере» [6: 9–10]. Из этого следует, во-первых, что философия русского
космизма обозначила и обосновала актуальный на современном этапе
наднациональный объединяющий тренд развития человечества; во-вторых,
применение ЛР параметров для анализа такого сложного типа дискурса, как
философский, позволяет емко и точно выявить и охарактеризовать его ведущие
концепции.
Заключение и выводы. ЛР парадигма избрана нами в качестве наиболее
общей и первичной теоретико-методологической основы для исследования
текстов ФСРК, изучаемых в качестве эмпирического материала. ЛР подход
формирует содержательный базис языковедческого инструментария при
выявлении особенностей комплексных ЛР параметров дискурса Философии
Синтеза русского космизма. Последняя с достаточными основаниями
позиционируется в роли новой современной практической философии,
развивающей гуманистические идеи философии русского космизма в эпоху
глобализации. Главенствующим аспектом исследования избран анализ
тезауруса ФСРК, прежде всего – при постулировании такого
антропоцентрического феномена, как «Иерархические Части Человека»
(определенные уровневые константы бытия человека) в «Метагалактическую
эпоху» развития человечества.
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THE ROLE OF HISTORICAL CONTEXT IN THE PRAGMATIC
INFLUENCE OF BBC RADIOTEXTS
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Kaluga, Bazhenova 2, 248000

Аннотация. В данной работе рассматриваются некоторые особенности
информационных и аналитических радиотекстов в контексте культурноисторического развития. Особое внимание уделяется изменениям в
лингвистической реализации радиотекстов первой и второй половины XX века.
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В работе представлен ряд доказательств повышения прагматической
направленности радиотекстов Би-Би-Си в современном обществе.
Abstract. The article touches upon some features of informational and analytical
radiotexts in the context of cultural and historical development. Special attention is
paid to the changes in the linguistic realization of radiotexts of the first and the
second halves of XX century. The article also contains a number of examples that
confirm the increase of pragmatic component in the radiotexts nowadays.
Ключевые слова. Радиотекст, исторический контекст, прагматический
компонент, лексические особенности, просодические особенности.
Key words. Radiotext, historical context, pragmatic component, lexical features,
prosodic features.
Вступление.
Степень воздействия любого медиатекста, радиотекста в частности, не
может не отражать в той или иной степени эпоху, в течение которой данный
текст создавался. Данное явление обусловлено тем фактом, что радиотексты
непосредственно соотносятся с текущими событиями политической,
социальной и культурной жизни, представляя собой моментальный
синхронный срез современного общества, мгновенное изображение того или
иного лингво-культурного коллектива. Именно поэтому всю историю развития
Британской радиовещательной корпорации можно рассматривать в контексте
происходящих общественных изменений.
Обзор литературы.
Особенности исторических изменений в подаче новостного материала
радиостанции Би-Би-Си рассматривались в работах таких отечественных
исследователей, как Т.В. Аниховская, Т.Г. Добросклонская, а также британских
исследователей – P. Schlesinger, A. Briggs и других. Однако авторы не уделяли
достаточного внимания роли лингвистического, в частности просодического
аспекта реализации воздействия радиотекстов в историческом контексте.
Основной текст.
Обращаясь к истории развития корпорации Би-Би-Си, следует, в первую
очередь, отметить, что декларируемая Би-Би-Си нейтральность сообщений
нельзя понимать буквально, на что обращают внимание ряд отечественных и
зарубежных исследователей: В.Л. Артемов и В.С. Семенов, Т.В. Аниховская, A.
Briggs, J. Merrill, P. Schlesinger и др. Не оставляет сомнения тот факт, что в
настоящее время информация на Би-Би-Си несёт оттенок субъективности,
несмотря на то, что одним из основополагающих принципов Британской
радиовещательной корпорации является объективность и беспристрастность
передаваемых сообщений [1, c.189]. Сейчас всё больше исследователей говорят
о риторической направленности программ Би-Би-Си. Следует согласиться с
Т.В. Аниховской, которая утверждает, что риторическая направленность
вещания Би-Би-Си сформировалась постепенно, в ходе развития корпорации.
При этом менялась форма подачи материала в эфир для максимального
удовлетворения требований аудитории и обеспечения оптимального контакта с
ней. При этом автор делает особый акцент на усилении риторической
направленности вещания Би-Би-Си [2, с. 23].
Научный взгляд в будущее
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Предметом для сравнения в данной обзорной статье служат
информационные и аналитические радиотексты середины XX века и начала
XXI века. Сравнительный анализ радиотекстов в диахроническом аспекте
позволит выявить основные тенденции в изменении способа подачи
информации и проверить утверждение Т.В. Аниховской о усилении
риторической направленности радиотекстов в контексте общественных
изменений. Прослушивание ряда радиотекстов информационного и
аналитического характера 50-х – 60-х годов XX века демонстрирует ряд
отличий от радиотекстов современного периода, что проявляется в отсутствии
некоторых средств психологического воздействия на аудиторию. В первую
очередь, обращают на себя внимания некоторые гендерные различия. Если
современные информационные, а также аналитические радиотексты читаются
как мужчинами, так и женщинами, причём не наблюдается преобладания по
количеству ни тех, ни других, то радиотексты Би-Би-Си середины XX века
читаются только мужчинами. При этом нельзя оставить без внимания
возрастные особенностей дикторов и аналитиков на радио середины XX века.
Так, предъявители информационных и аналитических радиотекстов более
раннего этапа развития Би-Би-Си – это всегда мужчины среднего возраста, в то
время как в настоящее время это чаще всего мужчины и женщины в возрасте до
сорока лет. Можно предположить, что данный факт тесно связан с проблемой
создания имиджа. При стремлении к максимальной объективности и
достоверности информации ранее предпочтение отдавалось людям более
солидного возраста, которые производили впечатление авторитетности,
компетентности, надёжности информации и беспристрастности в её подаче.
Основной задачей информационного радиотекста было проинформировать, а
аналитического – глубоко проанализировать проблему. В настоящее время
происходит смещение акцентов в сторону стремления повлиять на мнение
слушателя. Как отмечалось выше, это связано со стремлением повлиять не
только на разум, но и на чувства аудитории. Причём это характерно как для
информационных, так и для аналитических радиотекстов. Кроме того,
использование исключительно мужского голоса исключает такой действенный
способ привлечения внимания, как чередование двух голосов при чтении
вступления к информационному выпуску. Помимо чередования двух голосов,
обращается на себя внимания более высокий темп произнесения вступления и
заключения в современных информационных радиовыпусках, что создаёт
эффект срочности и оперативности. В результате прослушивания ряда
радиотекстов середины XX века, можно заключить, что как краткое вступление
и заключение, так и сам информационный выпуск читаются одним человеком в
одном и том же достаточно размеренном темпе, при этом диктор не стремится
явно тем или иным способом привлечь внимание аудитории к сообщению.
Что касается других средств привлечения внимания, то обращает на себя
внимание отсутствие особого звукового фона при перечислении основных
событий, подлежащих освещению, в информационных радиотекстах середины
XX века. Как было отмечено выше, подпороговая подача информации является
одним из действенных способов психологического воздействия на реципиента
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и активно используется в современных СМИ. Сравнение радиотекстов Би-БиСи в диахроническом плане демонстрирует явные различия, которые
проявляются в отсутствии звукового фона при передаче вступления
радиотекстов более раннего периода, что лишний раз свидетельствует о более
низкой степени их воздействия на аудиторию.
Обращают на себя внимания и некоторые различия на просодическом
уровне. Так во вступлении информационных радиотекстов более раннего
периода отмечается преобладающее использование низких восходящих тонов
узкого диапазона, а также весьма слабый контраст ядра и предъядерной части,
что ведет к снижению смыслового веса передаваемой информации. Кроме того,
немаловажное значение имеет более низкая степень выделенности
доминантной фразы в радиотекстах первой половины XX века, что затрудняет
восприятие наиболее важной информации. Аналогичные особенности были
отмечены и в аналитических радиотекстах более раннего периода, что говорит
о более низкой степени их воздействия на аудиторию.
Заключение и выводы.
Таким образом, опираясь на анализ ряда радиотекстов рассматриваемых
периодов, можно сделать вывод о том, что современная риторическая
направленность информационных и аналитических радиотекстов является
результатом ряда общественных изменений. Выбор способа подачи
радиотекста связан, в первую очередь, с требованиями общества и со
стремлением облегчить восприятие и установить наиболее тесный контакт с
аудиторией. Несомненно, современные радиотексты имеют более высокую
степень воздействия по сравнению с радиотекстами более раннего периода.
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Дудка П.Ф., Тарченко І.П., Бодарецька О.І., Добрянський Д.В.
«СКИТ ПРЕЧИСТОЇ» В УРОЧИЩІ ЦЕРКОВЩИНА.
ЗАГУБЛЕНА КИЇВСЬКА СВЯТИНЯ.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Київ, бульвар Т. Шевченка, 1301601
Dudka P.F., Tarchenko І.P., Bodaretska O.I., Dobrianskiy D.V.
«BLESSED SKIT» IN TSERKOVSCHINA TRACT. LOST KIEV SHRINE
O.O. Bogomolets National Medical University
Kyiv, T. Shevchenko boulevard, 1301601
Анотація. В мальовничому куточку Києва, на 12 км південніше Лаври, на
території Голосіївського району, недалеко від Обухівської траси в урочищі
Церковщина сховався від людського ока «Скит Пречистої» - сьогодні
самостійний монастир «Різдва Пресвятої Богородиці». Це приваблива і
рідкісна за красою київська околиця міста. Тут все цікаво: доля цього
священного місця, звичаї монахів, особливості природи, які сповнені
історичного та археологічного значення.
Ключові слова: «Скит Пречистої», Церковщина, священне місце.
Abstract. In a picturesque corner of Kyiv, 12 km from the monastery on the
territory of Holosiivskyi district, near the Obukhov track in the tract Tserkovschina
hidden from the human eye "Blessed Skit" - today an independent monastery
"Nativity of the Blessed Virgin." This attractive and rare beauty of Kyiv outskirts of
the city. There are interesting: the fate of this sacred place, religious customs,
especially the nature, full of historical and archaeological importance.
Key words: Blessed Skit, Tserkovschina, sacred place.
1. Вступ. В мальовничому куточку Києва, на 12 км південніше Лаври, на
території Голосіївського району, недалеко від Обухівської траси в урочищі
Церковщина сховався від людського ока «Скит Пречистої» - сьогодні
самостійний монастир «Різдва Пресвятої Богородиці».
«Загубленою святинею», легендою або відкриттям для багатьох з нас
називає монастир відомий історик і письменник, зав. відділом «Київ
підземний» музею історії Києва В’ячеслав Дятлов [2].
Надзвичайно цікаву історію про Церковщину 100 років потому залишив
нам відомий церковний письменник Сергій Нилус, розповідаючи про життя
ігумена монастиря о. Мануїла (в схимі - Серафима). Під час громадянської
війни в монастирі ховалися від переслідування більшовиків брати Микола та
Володимир Жевахови, за посередництва яких церковним письменником С.
Нилусом і було створено автобіографічний твір на основі записок старця
Мануїла і його письмоводителя послушника Сави Буренко. Книга видана в
1919 році. Це була остання публікація автора [3].
Свій внесок у вивчення історії урочища зробили св. Філарет Чернігівський
[4] і Михайло Максимович - перший ректор Київського Університету св.
Володимира [5].
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2. Постановка проблеми Метою написання цієї статті стало бажання
розповісти широкому загалу читачів про різні історичні аспекти становлення
«Скиту Пречистої» - загубленої Київської святині.
3. Літературний огляд В 12 ст. на території Церковщини були створені
печери. Початок печерам Церковщини поклав преподобний Феодосій
Печерський, який іноді усамітнювався тут в дні Великого посту, про що
говорить «Києво-Печерський Патерик» [6]. Після кончини преподобного
Феодосія, в Церковщині виник Гнилецький Пречистенський монастир, який у
своєму розвитку повторив історію Лаври: від печерної обителі до наземної, що
використовувало печери як місце поховання ченців.
«Повне знищення монастиря відбулося за часів татаро-монгольського
ярма, після нашестя Едигея в 1416 р. або Менглі-Гірея в 1480 р. Так після
чотирьохсот років закінчилася пора квітучого існування монастиря Святого
Пречистого Гнилецького, заснованого на місці великопісних подвигів
преподобного Феодосія» [3]. Одночасно із зруйнуванням монастиря і
запустінням місцевості виявилася занедбаною і печера преподобного Феодосія.
Обвалилися краї печери, завалився спуск до неї, припинилося входження
зовнішнього повітря. Скупчення вологи призвело до внутрішніх обвалів.
Запанувала мерзота запустіння, що тривала понад чотириста років. Вціліли
лише руїни, які поросли лісом, і залишки фундаменту кам'яної церкви, від
яких все монастирське урочище отримало назву Церковщина. Спорожніла
Церковщина, що належала раніше Києво-Печерській Лаврі, перейшла до
володіння Києво - Софійського намісництва, а потім Видубицького монастиря.
У другій половині 18ст. вона увійшла до складу державного майна, а з 1835 р
знаходилася в підпорядкуванні Богоявленського Києво-Братського монастиря.
Початок відновлення Церковщини пов'язаний з іменами ректора Київської
Духовної академії Димитрія (Ковальницького) і настоятеля Києво-Братського
монастиря Інокентія (Борисова) [3].
Легенда перша про виявлення печер. Якось влітку в кінці минулого
сторіччя в ці місця заблукав зі своїм стадом пастух. Колупаючи батогом землю,
він на свій подив помітив, що земля провалюється і утворюється кратер. Про
своє спостереженні він розповів в селі. В цей час у сусідньому монастирі,
пустелі Китаєво, проживав якийсь вчений чернець-єпископ. Зацікавившись
чутками, він особисто відправився на це місце. За його сприяння отвір було
розширено і був виявлений таємничий хід [7].
Легенда друга про «Гадючий лог». Навесні 1832 р настоятель КиєвоБратської обителі архімандрит Інокентій (Борисов, майбутній святитель
Херсонський), гуляючи по околицях монастирської дачі біля села Пирогова
виявив в урочищі «Гадючий лог» покинуті підземелля. Надзвичайно цікаву
історію цього відкриття описує С. Нілус [3] .
О. Інокентій любив відпочивати в лісі. Він насолоджувався дивовижною
природою тих місць. Облюбував гарне місце під назвою «Гадючий лог», в
якому за переказами колись кишіли змії. Одного разу, прогулюючись по цій
місцевості, о. Інокентій звернув увагу на колодязь, поблизу якого був
розкладений вогонь, в лісі паслась худоба, пастухів не було видно. Раптом
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почув гомін хлопчаків, які стояли на пагорбі. Підійшов до них-вони раптово
зникли. Може марення - подумав він. Обстежив пагорб і раптом виявив зриту
землю і нору. В норі почулися голоси хлопчаків. Спочатку вони злякалися і
залізли в нору глибше. Пізніше пастушки виповзли, для знайомства та
взаєморозуміння, отримали грошову нагороду. Разом з дітьми, скинувши з себе
рясу, о. Інокентій спустився в нору. Запалили вогонь. Пройшли кілька кроків і
побачили печери, які нагадували Лаврські, судячи по вулицях і проходах.
Обстеження печер тривало неодноразово під час приїзду святого отця в
Пирогово. Виявилося, що весь пагорб вкритий дрібним лісом і зритий
печерами. Це були справжні печери, що зберегли свій вигляд з тих часів, коли
вони були викопані святими відлюдниками. Ось таку рідкість виявив в
Гадячому Логу преосвященний Інокентій. Згодом він зробив деякі спроби щодо
підтримання печер та благоустрою місцевості, але після переведення його на
єпископську кафедру Церковщина надовго залишилася без належного
благоустрою. З 1900 року преосвященний Димитрій (Ковальницький), будучи
ректором Київської Духовної академії і настоятелем Києво-Братського
монастиря почав будівництво храму на честь і в пам'ять «Різдва Пресвятої
Богородиці» (рис.1).

Рис. 1. Монастирська церква «Різдва Пресвятої Богородиці». Зруйнована.
Фото початку ХХ ст. [2].

Рис. 2. Отець Мануїл [2].
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В далекі часи на місці запланованого храму вже був храм «Різдва
Пресвятої Богородиці». Тоді ж владика Димитрій почав шукати собі людину,
якій він міг би довірити відновлення Церковщини і будівництво храму. 10
квітня 1902 р. для облаштування скиту в Церковщині за наказом Київської
Духовної Консисторії настоятелем призначається отець Мануїл, який служив
на той час у Михайлівському монастирі (рис. 2).
Печери в монастирі. Найбільшою визначною пам'яткою Церковщини
являють стародавні печери. Вони барвисто описані протоієреєм о. І. Троїцьким
в книзі «Скит Пречистої».
«В перший раз, - так пише о. І. Троїцький, - я оглядав печери в
«Церковщині» 19-го серпня 1901, тобто на самому початку благоустрою
«Скиту Пречистої». Провідник підвів мене до південного входу в печери, який
має підгірний льох із зовнішнім дерев'яним навісом. Запалили ми воскові
свічки і, перехрестившись, рушили по підземному житлу печерних відлюдників
як би по підземному коридорі шириною близько півтора аршин, а висотою в
сажень. Піщано-глинисті стіни і склепіння по місцях обсипалися, і грудки землі
лежали на нашому шляху. Рухаючись повільно, при мерехтливому світлі
воскових свічок, наблизилися ми до того місця, де по обидва боки по ходу
побачили невеликі три келії. Кожна келія не більше 2-х аршин ширини і 3-х
довжини. У кожній келії біля стіни - лежанка (земляне ложе). Тут печерний хід
розділяється…».
При перших розчистках печер у них було знайдено безліч людських кісток,
більше 50-ти людських черепів і один незотлілий палець. В одному куточку
печери тоді ж був знайдений цілий скелет людини в сидячому положенні.
Згодом же, при розкопках, знайшли також цільний кістяк людини в стоячому
положенні, а перед ним свічник, біля ніг - залишки шкіряної палітурки зітлілої,
очевидно, богословної книги. В печерах були облаштовані, за східним зразком,
і братські усипальниці. Таких усипальниць було знайдено понад 20-ти. Людські
кістки та черепи, знайдені при розчищенні печер, зібрали в усипальницю
(кістки покладені в труну, а черепа поставлені в стінах ніш печер). Відкриті і
відлюдницькі келії. У келіях знайдені малі земляні лежанки, зроблені,
очевидно, для відпочинку, а в передньому кутку виступи для моління.
В усипальницях і чернечих келіях знайшли добре збережений чернечий одяг
та інші речі Афонського зразка: аналави, сандалі, образи «Успіня Божої Матері»
та інших святих ликів, товсті недогарки старовинних воскових свічок, хрестскладень, напрестольний хрест, подвижницькі вериги та інші предмети [8].
Подвиги о. Мануїла. Як ми згадували, у 1902 р, коли була побудована
нова церква в ім'я Різдва Пресвятої Богородиці (знищена за Радянських часів), а
поруч - житловий корпус, в скиту поселили декількох братів, а начальником
обителі призначили ієромонаха Мануїла - одного з кращих учнів преподобного
Іони Київського. На початку ХХ ст. в Церковщині був влаштований новий
монастир, відомий як «Скит Пречистої». Під керівництвом старця, іноки,
переносячи муки, камінь за каменем відновлювали обитель.
Працями енергійного і завзятого о. Мануїла на місці печер виникла
чоловіча обитель. Виросла вона в лісі, не володіючи ні угіддями, ні іншими
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багатствами, завдяки кропіткій наполегливій праці монахів або послушників,
які постійно знаходилися в монастирі, дотримуючись його статуту (їх
називають насельниками). В період свого великого розквіту обитель налічувала
у своїх стінах не більше 30-40 ченців і послушників. Через віддаленість від
Києва і поганої дороги, а також наявності інших, більш упорядкованих
монастирів, прочан тут бувало порівняно мало. Життя загартувало братію і
привчило до важкої наполегливої праці. З величезними зусиллями доводилося
проводити меліораційні роботи, корчувати ліс під городи, розводити бджіл.
Місцевість була багата водними ключами. Ключова вода, за допомогою
прокладених дренажних труб, збиралася і прямувала в колодязь з якого по
чавунних трубах подавалася у житлові будинки, в приміщення для худоби, на
городи обителі. Із цієї запасної води били фонтани в середні ставки і на
«Антонієвий колодязь».
Монастир розвивався. Обитель стала охайною, облаштованою, суворою у
внутрішньому житті, але привітною до гостей. Тут велася освітня, місіонерська,
благодійна діяльність.
Стараннями о. Мануїла і братії було побудовано багато споруд - братський
корпус, готель, корівник, конюшня та ін.
Тут залишився спочивати навіки доброчинний лікар Варнава
Добронравов. Як свідчать архівні матеріали, в монастирі була маленька лікарня
імені Св. Апостола Варнави. Лікував хворих відомий на той час приват-доцент
Київського університету св. Володимира, доктор медицини, дійсний статський
радник Варнава Олексійович Добронравов. Збереглася світлина, яку
демонструє В. Дятлов : лікар Добронравов сидить серед 3-х послушників Скиту
біля мазанки, вкритої соломою (рис. 3). Це був подарунок історикам,
дослідникам Церковщини від о. Пимена (схиархимандрита Серафима). Саме о.
Серафим стверджує, що на фото зображений В. Добронравов 28 квітня 1915
року Варнава Олексійович помер. Надзвичайно зворушлива історія
знаходження місця поховання доброчинного лікаря і вченого.
На початку 90-х років 20 ст. в «Скиті Пречистої» почалися археологічні
дослідження співробітниками музею історії Києва. Завдяки пошуковим роботам
вчених стало відомо, що професора поховали на цвинтарі Скита, який був
облаштований в Гадючому проваллі. З роками цвинтар був зруйнований.

Рис. 3. Доктор В. Добронравов з насельниками монастиря [2].
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Рис. 4, 5. Могила д-ра медицини, приват-доцента Добронравова В.О. в
монастирі «Різдва Пресвятої Богородиці». 2014р.

Рис. 6. Фрагмент пам’ятника на могилі лікаря В. Добронравова.2014р.
Плита і стелла з могили професора були скинуті зі свого місця і тривалий
час сірі та брудні лежали на західному схилі пагорба Феодосієвої печери.
Отже- могилу перенесли в інше місце - на перехрестя доріг поблизу Антонієвої
купальні (7).

Рис. 7. Купальня св. Антонія. Праворуч - цілюще джерело. 2014р.
На ній поставили пам’ятник. В 1992р. реставрували першу частину
пам’ятника – плиту з сірого граніту з висіченим на ній хрестом й надписом про
лікаря-доброчинця, який заповів Скиту свій капітал на утримання лікарні ім.
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Святого Апостола Варнави. Другу частину пам’ятника (стеллу) - з чорного
граніту, увінчану колись хрестом, у вигляді похилого столика з розкритою
книгою, на розвороті якої приведені євангельські слова «Придите ко Мне вси
труждающиеся и обременении, и Аз упокою Вы» (Мф.: 11:28) перенесли до
першої частини надгробка в 1998 р. Таким чином, пам’ятник опинився в центрі
святого місця, як символ милосердя та благодійності справжнього лікаря.
4. Основной текст.
Скит на початку 20 сторіччя. На момент жовтневого перевороту 1917 р.
Скит вже мав приблизно 150 насельників, два подвір'я - в південно-західному
передмісті Києва - Деміївці та біля Києво-Печерської Лаври, два автономні
відділення в м. Умані, що перебував тоді в складі Київської губернії (нині райцентр Черкаської області). Опікував в центрі Києва каплицю в ім'я Ікони
Божої Матері «Несподівана Радість» (на вул. Великій Житомирській 9) і
пам'ятник Хрещенню Русі («Колона Магдебурзького права» на березі Дніпра).
У 1918 р. «Скит Пречистої» був відокремлений від Києво-Братської обителі і
перетворений в самостійний монастир (рис. 8).

Рис. 8. Урочище Церковщина. Початок 20 ст. [2].
Печери Церковщини, спочатку напівзавалені, трудами братії скиту були
повністю розчищені і частково укріплені. Підземний храм при цьому
розширили, обклали цеглою, спорудили в ньому кам'яний іконостас і освятили
в 1905 р. в ім'я преподобного Феодосія Печерського. З 1907 р почалося
будівництво над входом в печери Свято-Миколаївського храму з прибудовами
преподобного Антонія Печерського і Серафима Саровського на другому
поверсі, але храм так і не був побудований.
24 травня 1920 року отець Мануїл помер, і на його місце призначений
ігумен, згодом архімандрит, Феофан. Похований старець в заздалегідь
приготовленому ним склепі під церквою «Різдва Пресвятої Богородиці». Як
пише В. Дятлов, про це повідомляє приводячи дату кончини батюшки за старим
стилем (11 травня) М. Живахов. Він високо цінував о. Мануїла, відзначаючи
його величезну силу духу, яку не в силах були послабити ніякі земні жахи.
Сумною і блюзнірською була подальша історія поховання старця. По сусідству
з монастирем була колонія для безпритульників. Як пише І. Никодимов, діти
колонії вороже ставилися до монахів. Співіснування колонії з монастирем
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призводило до блюзнірства. За свідченням схиархимандрита Серафима, які
були переказані одним з останніх ченців «Церковщини», безпритульники
розкрили склеп о. Мануїла і викинули тіло подвижника [2, 7]. Його підібрали і
перепоховали ченці монастиря на Братському кладовищі, але надпис на
надгробку покійного, на жаль, не зберігся (рис. 9).

Рис. 9. Старі поховання Братії монастиря. 2014р.
О. Феофан
Безсумнівно, це був один з сильних духом людей, переконаних до
фанатизму в правоті своєї справи, патріот свого починання до кінця, і не тільки
на словах, але й у кипучої діяльності.
Отець Феофан не отримав ніякої спеціальної освіти. Проте він завжди
вражав кмітливістю, тонкістю розуму, тактом і умінням обходитися з людьми.
Кругом лунали різкі заклики до закриття монастирів і церков. Росла
антирелігійна пропаганда. Правда, до пори до часу Церковщину рятувало
кілька обставин. Насамперед, як сказано вище, цей монастир був розташований
в стороні від великої дороги, як би загубившись в лісах і горах. Був він скитом
бідним, як об'єкт антирелігійної пропаганди він також не зупиняв на себе уваги
більшовиків. Але найголовнішим, що продовжувало існування даного
монастиря, був особливий трудовий уклад життя обителі. Монастирський
статут там був суворий. Служіння в церкві не було професією, а лише духовним
відпочинком ченців. Кожен з них був зобов'язаний нести якусь слухняність і в
більшості випадків виконувати важку фізичну роботу. Доводилося вести важку
боротьбу з природою. Нарешті, кожен монах, крім роботи на землі, мав ще якунебудь додаткову професію. Більшість з них були прекрасними столярами,
теслями. Та й сам архімандрит Феофан в цьому відношенні був великий
майстер. Його часто можна било бачити в простому селянському платті з
сокирою в руках.
Ліквідація монастиря
Проте ні старанність ченців, ні прохання навколишніх сіл, для яких
господарська допомога фахівців з братії була необхідна, ні такт архімандрита,
не врятували монастир від ліквідації, а лише уповільнили процес його
знищення. Під час Громадянської смути 1917-1920 рр. Церковщина стала
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притулком для багатьох гнаних християн. Так, в 1919 р. тут ховалися від
більшовиків князі Володимир і Микола Жевахови .
Історія ліквідації цього монастиря в загальному була схожа на інші.
Монастир спочатку був закритий лише офіційно. Монастирське життя тривало
в інших формах. Були створені церковна громада і сільськогосподарська артіль.
Ченці віддавали роботі всі сили, щоб можливо краще зарекомендувати свою
працю, однак, ніщо не допомогло. Монастир закрили остаточно і ченців
розігнали. Однак живуча була сила духу і любові до обителі.
І після закриття монастиря ченці продовжували збиратися в приватному
будинку і молилися. Але й тут знайшла їх рука безбожників. Так і розійшлися
вони по білому світу. Отця Феофана зустрічали ще кілька разів у вівтарі
заміської церкви (Видубицького монастиря), потім він безслідно зник.
Під час Великої Вітчизняної війни Церковщину вдалося відновити лише
частково. Ченці збиралися у своїй домашній церкві, що була створена
стараннями о. Феофана на Деміївці.
За наполяганням органів радянської влади на межі 40-50-х рр. XX ст. знову
були припинені церковні служби . На території монастиря розташували
лікарню, потім будинок відпочинку, а у 1969 році тут з’явився санаторій МВС
УРСР «Хутір вольний».
Відновлення монастиря
У 1987 р. печери урочища отримали статус пам'ятки археології, а в 1992
були передані на баланс Музею історії м. Києва. Зусиллями співробітників
Музею історії м. Києва,особливо відділу «Київ підземний»,під керівництвом
В.Дятлова, персоналу санаторію МВС, що знаходиться в Церковщині, деяких
київських монастирів і ентузіастів, в 1991-1998 рр. частина південного
комплексу печер урочища була розчищена і відкрита для паломників (рис. 10).

.
Рис. 10. Вхід до печер. 2014р.
У 2003-2005 рр добудований Свято-Миколаївський наземний храм,
закладений в 1907 р. Так збулося дореволюційне пророцтво о. Мануїла про
займану цим храмом ділянку землі: «Тут буде собор» (рис. 11).
У 2010 р скит перетворений в самостійний монастир «Різдва Пресвятої
Богородиці».
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.
Рис. 11. На березі невеликого озерця дзеркально відбиваючись у воді, стоїть
білосніжна Свято-Миколаївська церква. Незважаючи на близькість траси навколо тиша і спокій. 2014р.
5. Заключна частина
Екскурсія в підземні печери. Заходимо до церкви, щоб попросити
настоятеля влаштувати нам невелику екскурсію. В церкві багато ікон, красиві
розписні стелі. Вражає кількість ракій з мощами. Виявляється, в храмі
зберігаються частинки великомученика Георгія Побідоносця, рівноапостольної
Марії Магдалини, мученика Трифона а також багатьох печерських святих.
Через деякий час до нас підходить гарний чернець, ім’я якого Агапіт і ми
вирушаємо до входу в печери, які розташовані відразу за церквою (до речі, наш
екскурсовод навчався в нашому медичному університеті, громадянин Білорусі,
сьогодні він вирішив присвятити своє життя служінню Богу). Освітлюючи
шлях свічками, повільно проходимо по темному лабіринту і слухаємо розповідь
ченця. В печерах досить холодно і без свічок абсолютно нічого не видно. Зі
стель колишніх келій, де жили святі подвижники, звисають коріння рослин. В
середині маленьких приміщень тільки висічені з печерної породи лежанки і
подекуди столики, на стінах хрести (рис. 12).

Рис. 12. Підземні печери [2].
Крім житлових ділянок в печерах є господарські - з погребами і зерновими
ямами. Нам показують кімітрії (кістниці) афонського типу, в яких залишилася
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безліч черепів і кісток покійних монахів. Зовнішній вигляд рукотворних
приміщень зберігся майже без змін з початку XI століття.
Зовнішній вигляд рукотворних приміщень зберігся майже без змін з
початку XI століття. Загальна довжина відкритої на сьогодні частини печер близько 380 метрів. Стародавні печери постійно грабували, руйнували. В часи
окупації Києва німцями тут був концтабір і санаторій для поранених німців.
Все це не кращим чином позначилося на стані печер. За радянських часів стіни
постраждали від написів вандалів і багать, які розводили бешкетники хлопчаки з навколишніх місць. А до початку 90-х печери були популярним
місцем у київських дигерів. Повністю недоторканими залишалися тільки ті
ділянки, на яких відбувалися обвали.

Рис. 13. Підземна церква преподобного Феодосія Печерського [9].
Ми заходимо в печерну церкву, в якій зараз відновлені богослужіння. Вона
була побудована монастирською братією в XII столітті, і названа ім'ям
основоположника Гнилецьких печер - преподобного Феодосія Печерського
(рис. 13). Над престолом - унікальний ґрунтовий чотириколонний ківорій
(навіс). Ставимо свічку. Незважаючи на те, що в церкві досить холодно, її
чомусь не хочеться покидати. Кажуть, що це відчуття знайоме всім, хто
побував тут хоч раз - настільки благодатне намолене місце. Після цього ми
знову виходимо до Свято-Миколаївської церкви.
У ченців є свій садочок і город. А саме місце просто потопає в зелені, яка
приховує монастир і його жителів від цивільного життя (14, 15).

Рис. 14. Парк в урочищі сьогодні. 2015р.
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Рис. 15. Середнє озеро. На березі чарівних і казкових озер (вони штучні, їх
три) в літню пору року багато відпочивальників. 2014р.
Література:
1. К постройке скита в «Церковщине» / Газета «Киевлянин», 29 июля,
1901г.
2. В. Дятлов. Церковщина. Повесть о забытой киевской святыне. - Киев,
2001. – 400 с.
3. Сергей Нилус. Игумен Мануил (в схиме Серафим). Автобиография,
составленная С.А. Нилусом по материалам, собранным послушником Саввою
Буренком. 1919г.
4. Филарет (Гумилевский) архиепископ. Русские святые, чтимые всею
Церковию или местно. Январь-Апрель. Чернигов, 1861.
5. Максимович И.П. Древняя Феодосиева пещера в окрестностях Киева /
Киевлянин, кн. 1. Киев, 1840, с. 63-68.
6. Патерик Печерський, або Отечник. - К.: Києво-Печерська Успенська
Лавра, 2002.- 376 с., с. 82.
7. Никодимов И.Н. Воспоминание о Киево-Печерской Лавре. Мюнхен.
1960г. 160 с.
8. Троицкий Иоан, священник. «Скит Пречистыя» у пещеры преподобного
Феодосия Печерского. Киев, 1913;
9. Фото підземної церкви : http://odnarodyna.com.ua/topics/11/479.html.
ЦИТ: n116-208

Котов Ж. В.
ЧТО ЗНАЧИТ «ЖИТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ»?
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
Днепропетровск, Чернышевского 24-а, 49094
Kotov J. V.
WHAT DOES MEAN TO "LIVE BY A SOCIAL LIFE"?
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Аннотация. Жить социальной жизнью – это значит не жить «жизнью
скудной в прозябании пустом», не жить животной жизнью. Теоретическое
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осмысление данной проблематики важно как для тех молодых людей, которые
осознают свою ответственность за пребывание на Земле, так и для
выработки такой системы жизненных ориентиров, которая позволила бы
западной цивилизации победить идеи так называемого исламского
государства.
Ключевые слова: человек и как родовой существо и как индивид,
социальная жизнь, предыстория человеческого общества, универсально
развитые индивиды
Annotation. To live by the social life means not to live by the "life scanty in
vegetating", not to live an animal life. The theoretical comprehension of this range of
problems is important and for those young people that realize the responsibility for a
staying on Earth and for making of such system of vital key-points, that would allow
western civilization to win over the ideas of the so-called islamic state.
Keywords: human and as family creature and as an individual, social life,
prehistory of a human society, universally developed individuals.
Человек, находясь еще в процессе
созидания условий своей социальной жизни,
не живет социальной жизнью, а живет
животной жизнью (К. Маркс).
Вступление. Из века Х1Х в век ХХ1 Маркс обращается к нам с
напоминанием о том, что для человека недостойно жизнью животной, ибо его
предназначение в переходе к тому, чтобы жить жизнью достойной
космического предназначения человека, жить социальной жизнью. В попытке
осмыслить данную проблематику применительно к нашему времени мы и
будем опираться как на наследие самого Маркса, так и на наследие одного из
самых продвинутых его последователей нашего времени Э.В. Ильенкова.
Карл Маркс, говоря о буржуазном обществе, отмечает, что «люди еще
находятся в процессе созидания условий своей социальной жизни, а не живут
уже социальной жизнью, отправляясь от этих условий. Эта – связь, стихийная
связь индивидов внутри определенных, ограниченных производственных
отношений" [5, 107)]. При этом человек … «чувствует себя свободно
действующим только при выполнении своих животных функций – при еде,
питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище,
украшая себя и т.д., а в своих человеческих функциях он себя чувствует себя
только животным. То, что присуще животному, становится уделом человека, а
человеческое превращается в то, что присуще животному» [4,564].
Учитывая тот факт, что процесс созидания условий социальной жизни –
это именно процесс, а не результат, постараемся выделить в нем несколько
звеньев. Полагаем, что в реальной действительности можно выделить
следующие группы людей: основная масса людей это те, кто еще только
«находятся в процессе созидания условий своей социальной жизни», а не живет
еще социальной жизнью; сравнительно небольшая часть людей только
временами и на очень ограниченный период времени попадают в ситуацию,
когда они «уже живут социальной жизнью»; и десятки или даже единицы – это
те, кто уже сегодня «живут социальной жизнью». «Действительная личность
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обнаруживает себя тогда и там, когда и где индивид в своих действиях и
продуктах своих действий вдруг производит результат всех других индивидов
волнующих, всех других касающийся, всем другим близкий и понятный, короче – всеобщий результат и всеобщий эффект» [2.232-233]. Мера
прогресса общечеловеческой цивилизации как раз и определяется мерой
возможности для все большего числа людей приобщаться к тому, чтобы «жить
социальной жизнью».
Процесс создания «условий социальной жизни» у человека как родового
существа начинается с момента выхода человечества на цивилизационный путь
развития. Включает в себя предысторию человеческого общества: от
социальных связей, основанных на отношениях личной зависимости (азиатский
способ производства, рабовладение, феодализм) к социальным связям,
основанным на отношениях вещной зависимости (для последних характерна
«отчужденность и самостоятельность, в которой эта связь существует по
отношению к индивидам»). Выход к собственно истории человеческого
общества начинается, по Марксу, с перехода к утверждению социальных связей
между людьми, основанных на отношениях свободных индивидуальностей.
«Универсально развитые индивиды, общественные отношения которых, будучи
их собственными коллективными отношениями, также и подчинены их
собственному коллективному контролю, являются продуктом не природы, а
истории» [5.107-108].
Таким образом, Маркс рассматривает движение человечества к
преодолению условий «животной жизни человека» и перехода к жизни в
социальных условиях как ведущую закономерность и человеческого и
общественного развития, заданную Космосом. На протяжении всей
предыстории человеческого общества этот процесс проходил стихийно,
независимо от воли и сознания людей, хотя и при их непосредственном
участии. Свое проявление и воплощение он находил как в развитии
материальной и духовной культуры, так и в массовых революционных
движениях – восстания рабов, восстания крестьян, буржуазные революции в
Западной Европе, а также в революционных выступления пролетариата
периода индустриального развития капитализма, получивших свое логическое
завершение и воплощение в социалистической революции в России.
Идеологически эта проблематика осмысливалась как вера и надежда на то, что
человек достоин «человеческих условий существования. Первоначально, в
основных монистических религиях решение этой проблематики переносилось
на период ухода человека из жизни (попасть в Рай), затем появились
утопические учения о том, что человек нуждается в достойных условиях жизни
именно в земной, а не в загробной жизни. При этом в качестве необходимого
условия для организации всей общественной жизни именно в интересах
человека рассматривалась необходимость уничтожения частной собственности.
Но только с развитием буржуазного общества создаются материальные и
духовые предпосылки для реальной и эффективной борьбы за то, чтобы
«сделать условия жизни людей человечными», что находит свое отражение в
появлении как факта революционной борьбы пролетариата против буржуазии,
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так и его теоретического осмысления в научной идеологии Маркса и Энгельса.
Обнаружилось, отмечает Э.Ильенков, что «дальнейшее развитие научной
мысли уже невозможно без перехода на позиции материализма в философии и
на позиции коммунизма в социальной сфере, ибо только на этой основе и
можно было разрешить острейшие и диалектически запутанные проблемы
современности, как теоретические, так и практически-политические»[3,122].
Впервые, но, к сожалению, на достаточно короткий период времени,
человечеству удалось выйти на факт теоретического осмысления общей
закономерности развития человечества – движения к тому, чтобы «сделать
обстоятельства жизни людей человечными». Парижская коммуна 1871 года и
социалистическая революция в России 1917 года в России – две великие вехи
на пути этого движения.
Что являлось фактором, вызвавшим к жизни мощные революционные
выступления пролетариата во второй половине Х1Х века и в начале ХХ века?
«Нужда и бедствия народных масс» (В.И.Ленин). Сами революционные
выступления потерпели поражение в связи с отсутствием предпосылок для
окончательной победы, но они вызвали к жизни такие процессы в первую
очередь в развитых странах Запада, в результате которых проблематика
«нужды и бедствий народных масс» в значительной степени была решена в
процессе перехода от индустриального этапа в развития общества к обществу
потребления. Дальнейшее движение по пути утверждения возможности для
людей «жить социальной жизнью» предполагает, что побудительными
мотивами для основной массы людей станет борьба не только против
материальной нищеты и бедности, но главным образом против духовной
нищеты и бедности. Критикуя современное западное общество, забуксовавшее
в своем историческом развитии на уровне общества потребления, Э.Фромм,
опираясь на наследие К.Маркса, обращает внимание на необходимость
перехода от ориентации на «иметь» к ориентации на то, чтобы «быть»[6]. При
этом предполагается, что люди с рыночной ориентацией социального характера
будут сменяться людьми с продуктивной ориентацией социального характера.
Предположим, замечает К.Маркс, «теперь человека как человека и его
отношение к миру как человеческое отношение: в таком случае ты сможешь
любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие и.т.д. Если ты
хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть художественно
образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние на других людей,
то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим
вперед других людей» [4,620].
Коммунизм возникает не как идеал, не как цель, а как «действительное
движение», которое уничтожает «теперешнее состояние» - состояние
бесчеловечных условий существования человека. Утверждается на основе
теоретического осмысления действительности, создающего предпосылки для
преодоления стихийности в самом закономерном процессе общечеловеческого
развития направленном на то, чтобы «сделать обстоятельства жизни людей
человечными, на то, чтобы предоставить людям шанс и возможность «жить
социальной жизнью». Но если у человечества в связи с временным поражением
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коммунизма исчезла временная возможность в осознанном и целенаправленном
использовании указанной выше закономерности общественного развития, то
ведь сама закономерность не исчезла, продолжает действовать независимо от
воли и сознания людей, то есть реализуется в результате стихийной
деятельности определенных социальных групп и их лидеров.
Закономерности развития человека как в онтогенезе, так и в филогенезе
имеют место быть независимо от того знает он об этом или не знает, учитывает
он этот факт или не учитывает. Безусловно, что как осознание, так и тем более
использование данной закономерности развития повышает возможность успеть
состоятся в этом мире. Всеобщее, согласно диалектической логике Маркса, –
это не одинаковое, это единство многообразного. Соответственно в
современной общественной жизни наличествуют многообразные восходящие
потоки как по воссозданию более эффективных и надежных предпосылок
социальной жизни, так и возможности для отдельных индивидов хотя бы
временами, хотя бы отдельными мгновеньями жить социальной жизнью. Вся
эта проблематика как раз и нуждается в серьезном теоретическом осмыслении,
направленном не на идеологическое обоснование преимуществ тех или иных
социальных групп, а на поиск истины.
Какие препятствия сегодня мешают более успешному движению к
решению проблемы «сделать обстоятельства жизни людей человечными»?
1. Продолжает иметь во многих случаях ситуация, когда люди поставлены
в обстоятельства «борьбы за выживание», ибо и в наше время во многих
случаях «людям не хватает, прежде всего», самых элементарных человеческих
условий жизни, труда и образования»[3,123].
2. Профессиональный кретинизм продолжает оставаться принципом
образования личности, ибо и общество в целом, и массовая школа (в том числе
и высшая) еще не готовы к тому, что «каждый живой человек может и должен
быть развит в отношении тех всеобщих («универсальных») способностей,
которые делают его Человеком (а не химиком или токарем), то есть в
отношении мышления, нравственности и здоровья, - до современного
уровня»[3,147]
3. Почти не решается проблемы подключения большинства к управлению
общественным
производством.
«Роль
«посредника»,
монопольно
представляющего в нашей общественной системе «общие интересы», играет
стоящий над народом профессионал-политик, по видимости - хозяин всего
общества, а на деле такой же раб рынка, как и все прочие [3,149].
Особое внимание хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в самом
процессе развития человека как родового существа наличествуют не только
восходящие, созидающие процессы, но и нисходящие, разрушающие.
Трагедийность человеческого бытия в том, что не только перед каждым
отдельным индивидом, приходящим в этот мир, дамокловым мечом висит
угроза «умереть, не успев родиться в качестве Человека», но подобная угроза
маячит и перед человеческим родом в целом. В свое время Максим Горький
заметил, что «в душе каждого человека идет борьба между новым человеком и
древним зверем». Полагаю, что данная ситуация имеет место и в «душе»
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человечества в целом, в «душе» человека как родового существа. Любопытные
размышления по данному поводу представлены, в частности, в исследовании
И.Ачильдиева [1]. Особую угрозу самой перспективе сохранению человечества
на земле создает сегодня терроризм как индивидуальный, так и
государственный, особенно если ему удается предложить идеи, открывающие
перед молодыми людьми перспективу (хотя бы и мнимую) самораскрытия.
Идеи, сколь бы они не были лживы и противоречивы, можно победить только
идеями. В историческом наследии как западной, так и российской цивилизации
такие идеи есть – это идеи коммунизма, идеи универсального, всесторонне
развитого индивидуума. Если христианство в момент своего возникновения
провозгласило, что нет иудея, нет римлянина, нет варвара, а есть только рабы
божьи, то коммунизм провозглашает, что нет русского, западноевропейца или
китайца, нет христиан, мусульман или последователей Будды, а есть Человек.
Заключение. В заключение хотелось бы отметить следующее. Если мы
согласимся с тем, что налицо противоречие между исторически назревшей
потребностью в том, чтобы «сделать обстоятельства жизни людей
человечными» и отсутствием явных успехов в этом направлении, то важно
«стараться рассмотреть как сама действительность пытается разрешить своим
движением собственные противоречия» [3,124] с тем, чтобы более эффективно
помогать этому движению, принимать активное участие в этом движении.
Не теряет своей актуальности и в наше время призыв А.С.Пушкина.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
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TWO-FACED JANUS IN THE ARISTOTLE’S SYLLOGISTICS: THE DUAL
SYSTEM MODELING.
The Odessa national university of I.I. Mechnikov
Odessa, Dvoryanska 2, 65026
Аннотация. Двойственная природа логических форм рассматривается в
категориях
двойственного
системного
моделирования
(А.Уёмов).
Атрибутивная
и
реляционная
структура
понятия,
суждения,
силлогистического умозаключения оценивается как «соотнесенное-обоюдное»
(Аристотель).
Ключевые слова. Атрибутивная, реляционная структура, логическая
форма, соотнесенное-обоюдное.
Abstract. The dual nature of logical forms is considered in the context of the
Uyomov’s dual system modeling categories. The attributive and relative structures of
concept, judgement and syllogistic reasoning are estimated as the Aristotle’s
“interrelational-mutual”
Key words: attributive structure, realtional structure, logical form,
interrelational-mutual.
Памяти А.Уёмова посвящается
Вступление.
Какое отношение может иметь двуликий Янус к ассерторической
силлогистике Аристотеля, ко всем логическим формам мысли, включая
аксиомы и законы выводного процесса? Двуликого Януса будем использовать в
качестве научной метафоры, позволяющей по-новому оценить двойственную
природу логических форм, введенных Аристотелем. Все логические формы
мысли: понятие, суждение, умозаключение, аксиомы и законы, презентуют
Двуликого Януса, но специфическим образом. Понятие, например,
иллюстрирует свою двойственную природу, обладая двумя логическими
свойствами: содержание понятия (атрибутивная структура) и его объем
(реляционная структура). Логические свойства понятия находятся в отношении
соотнесенности и обоюдности (категории Аристотеля), выраженные законом
обратного отношения содержания понятия к его объему или соотнесенности
структур с качеством обоюдности.
Суждение, как более сложная логическая форма, имеющая свойство быть
истинным или ложным, также имеет свою презентацию соотнесенности и
обоюдности двух его логических свойств: качество и количество суждения
(атрибутивная структура) и распределенность терминов по каждому суждению
(реляционная структура). Обе структуры введены А. Уёмовым в двойственном
системном моделировании. Силлогистическое умозаключение также
презентует своего Двуликого Януса, которого находим у Аристотеля в его
понимании силлогизма как связи терминов (реляционная структура) и
силлогизма как связи суждений посылок и заключения (атрибутивная
структура).
Аксиомы силлогизма также предъявляют своего Двуликого Януса: nota
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notae (атрибутивная структура) и dictum de omni (реляционная структура).
Законы ассерторической силлогистики соединим попарно: закон запрета
на одновременную истинность двух контрарных и двух контрадикторных
суждений и закон запрета на одновременную ложность (двух контрадикторных
и двух субконторарных суждений) есть законы атрибутивной структуры.
Вторая пара законов: закон тождества и закон достатоточного обоснования
(реляционная структура) презентуют своего Двуликого Януса.
Обзор литературы.
Силлогистика Аристотеля представляет собой уникальное явление в
истории формирования логики. Созданная трудами Аристотеля в IV веке до
нашей эры, силлогистика является первой теорией дедуктивных рассуждений,
теорией, которая впоследствии займет центральное место в любом логическом
учении. При развитии теории дедуктивных рассуждений такой статус
силлогистики Аристотеля приведет к тому, что появятся многочисленные
интерпретации природы силлогистического рассуждения, которые окажутся
совместимыми только в одном: предметом полемического противостояния
является силлогизм Аристотеля.
Оригинальность силлогистики Аристотеля неоднократно отмечалась
исследователями: «…что касается собственно силлогистики Аристотеля, то
система эта во многих аспектах остаётся загадочным явлением и для
современной логики. Осуществляющиеся на протяжении долгого времени
многочисленные попытки применить к ней новые методы исследования
терпели в определенном смысле провал… Иначе говоря, силлогистику
Аристотеля не удавалось соотнести с другими известными системами,
выяснить их взаимоотношение… Это, естественно, вызывает постоянный
интерес ученых, заставляет их снова и снова задумываться над вопросом, что
собственно представляет собой силлогизм… В настоящее время можно
достаточно корректно показать, что расхождение между аппаратом
современной логики и силлогистикой основано на неадекватном понимании
последней». [7.С.5]
Следовательно, можно сказать, что почти 2400 лет тому назад Аристотелю
удалось создать такую логическую теорию дедуктивных рассуждений, открыть
такую логическую реальность, которая до сих пор ещё ждёт своего адекватного
понимания и интерпретации.
Обсуждение и анализ.
Присоединимся
к
многочисленным
попыткам
интерпретации
силлогистического вывода, используя системный метод исследования,
разработанного А.И.Уёмовым и его школой. [4,5,6]. Системнопараметрический метод А.Уёмова вводит в системное моделирование объекта
идею двойственного системного моделирования, что позволяет анализировать
любой объект с двух, соотнесенных между собой, позиций: системной
моделью
с
атрибутивной
структурой
и
системной
моделью
среляционной структурой.
Идея двойственного системного моделирования, примененная к
логическим формам силлогистики Аристотеля, раскрывает возможность поНаучный взгляд в будущее
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новому оценить двойственную природу всех логических форм: понятия,
суждения, умозаключения, доказательства.
Аристотель рассматривает силлогизм с двух позиций, соотнесенных между
собой: в I книге «Первой Аналитики» силлогизм трактуется как связь терминов
посылок, а во II книге «Первой Аналитики» силлогизм трактуется как связь
посылок и заключения в значении истинности или ложности суждений, их
выражающих. Этот существенный признак силлогизма отмечен А.С.
Ахмановым в главе «Учение Аристотеля о силлогизме» в монографии
«Логическое учение Аристотеля» [8]
Силлогизм как связь терминов и как связь посылок – это сущность
понимания Аристотелем природы силлогистического умозаключения – его
двойственной природы. Подобной двойственной природой обладает и двуликий
Янус в древнеримской мифологии – божество времени, божество всякого
начала и конца, входов и выходов. Янус изображался с двумя лицами,
обращенными в противоположные стороны.
Аристотелевский силлогизм подобен Двуликому Янусу, где двумя лицами
силлогизма является видение силлогизма как связи его терминов и видение
силлогизма как связи его посылок. Однако есть существенное различие: лица
мифологического двуликого Януса смотрят в противоположные стороны, а
«лица» Аристотелевского силлогизма – термин и посылка соотнесены друг с
другом и никак не могут смотреть в противоположные стороны, поскольку
находятся в отношениисоотнесенности и обоюдности друг к другу. Примем во
внимание то, что посылка и термин – основные составляющие категорического
силлогизма, которые определяются друг через друга, соотнесены друг с другом
и обоюдны друг другу. Как соотнесены друг с другом «начало» и «конец»,
«вход» и «выход» и всё то, чем знаменит двуликий Янус.
Отмеченная специфика взаимосвязанности термина и посылки в
силлогизме проявляется в их взаимоопределимости.
Аристотель терминопределяет так: «Термином я называю то, на что
распадается посылка, т.е. то, что сказывается, и то, о чем оно сказывается, с
присоединением [глагола] «быть» или «не быть». [1, 24b 15-18]
Следовательно, посылку можно определить как то, что получается при
связывании терминов так, что один термин сказывается о другом («с
присоединением [глагола] «быть» или «не быть»).
Двуликого Януса можно обнаружить не только в Аристотелевском
понимании природы силлогизма – как связи терминов и как связи посылок, но
и применительно к анализу правил категорического силлогизма: правила
терминов и правила посылок будем оценивать в качестве соотнесенных, т.е.
таких логических конструкций, которые обоюдны друг другу и определяются
друг через друга.
Все логические формы силлогистики Аристотеля – понятие, суждение,
умозаключения, доказательство, представленные в виде системных моделей,
презентуют свою двойственную природу, которую можно обозначить как
соотнесенность атрибутивной и реляционной структуры. Все построение
силлогистики Аристотеля представляется в виде некоторого гармонического
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единства, где все логические формы, начиная с самой простейшей, какой
является понятие, и кончая самой сложной, каким является доказательство,
определяют не только красоту и элегантность этой логической системы, но и
определяют её «завершенность» и устойчивость этого шедевра формального
анализа мыслительного процесса.
Силлогизм – двуликий Янус, он управляет выводным процессом двояко:
соблюдаются не только правила терминов, но и правила посылок. Правила
посылок различимы по каждой фигуре, которым соответствуют правила
терминов. Силлогизм обладает двумя структурами – атрибутивной (связь
суждений посылок и заключения) и реляционной (связь терминов).
Эта двойственная оценка природы силлогизма может быть исследована в
категориях двойственного системного моделирования, разработанного
А.Уёмовым в параметрической общей теории систем.
Для исследования соотнесенности особых правил фигур и правил, в
которых фиксируется место среднего термина по каждой фигуре, используем
идею о двух видах структур, предложенных в двойственном системном
моделировании в параметрической общей теории систем.
Атрибутивная структура – это «набор свойств, сопоставляемых
системообразующим отношением. Субстратом системы в таком случае будет
тот объект, которому присуща атрибутивная структура». [4,с.129]
Реляционная структура – это «Отношение, удовлетворяющее
атрибутивному концепту». [5, с.63]. В двойственном системном моделировании
А.И. Уёмов акцентирует внимание на соотношении двух выделенных структур:
«реляционной структуре соответствует атрибутивная структура». В данном
исследовании идею А.Уёмова о том, что: «реляционной структуре
соответствует атрибутивная структура» рассмотрим в категории «двоица»
Пифагора и категории Аристотеля «соотнесенное-обоюдное».
В двойственном системном моделировании простого категорического
силлогизма в отношении двойственности или «двоицы» находятся дескрипторы
системных моделей: концепт, структура и субстрат. Системная модель
сатрибутивным концептоми реляционной структурой находится в отношении
«двоицы» с системной моделью с реляционным концептом и атрибутивной
структурой.
Результаты.
Эта двойственная оценка природы силлогизма может быть исследована в
категориях двойственного системного моделирования [3. С. 107-122],
разработанного в параметрической общей теории систем [4], [5]. Двуликий
Янус присутствует и в двойственном системном моделировании: системная
модель с атрибутивным концептом и реляционной структурой находится в
отношении двойственности к системной модели с реляционным концептом и
атрибутивной структурой. [6, С.41-43] Один и тот же объект в параметрической
общей теории систем может быть представлен в категориях двойственного
системного моделирования так, что силлогизм как связь терминов
моделируется системной моделью с реляционной структурой и атрибутивным
концептом, а силлогизм как связь посылок, обозначенных суждениями в их
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значении истинности или ложности, моделируется системной моделью
с атрибутивной структурой и реляционным концептом. [3, С. 107-122]. Обе,
двойственные друг к другу, системные модели находятся в отношении
дополнительности.
[6,
С.
42-43]
Принцип
дополнительности,
сформулированный Н. Бором, объединяет в одно целое два способа понимания
природы элементарных частиц, как когда-то Аристотель объединил в одно
целое два способа понимания природы силлогизма, открытого им.
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Анотація.
У
статті
розглядається
питання
двомовності
(багатомовності) у різних країнах світу, як необхідність розвитку економіки в
умовах глобалізації світу; ситуація національних мов. Досліджуються
історичні передумови вибору англійської мови на роль першої мови
міжнародного спілкування та її сучасна роль в Україні як мови міжнародного
спілкування. Наводяться цитати таких політичних діячів сучасності як
Президента України Петра Порошенкo та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.
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Проводиться аналіз рухливості концептуальної та мовної картин світу.
Ключові слова: екзоголосія, ендоголосія, концептуальна картина світу,
мовна картина світу, двомовець, етнокультура
Abstract. The article deals with some issues of bilingualism and multilingualism
in different countries of the world as a necessary prerequisite for economic progress
under globalization circumstances. It also considers the situation with national
languages. The article aims to investigate historical preconditions of English
language becoming the top international language and its contemporary part
in Ukraine. The author quotes such modern politicians as President of Ukraine Petro
Poroshenko and Prime Minister Arseniy Yatsenyuk. Mobility of the conceptual and
language pictures of the world is analyzed.
Key words: ekzogolotion, endogolotion, conceptual picture of the world,
language picture of the world, bilingualism, ethic culture.
Вступ На пяти континентах існує близько п'яти тисяч мов, якими
послуговується людство. Точної кількості мов досі не встановлено. Зараз
спостерігається тенденція до значного поширення пяти-семи мов, які прагнуть
стати світовими мовами. Йдеться, насамперед, про англійську, іспанську,
французьку, арабську, португальську, російську. Ці мови є національно
негомогенними, тобто розподіляють свої функції, обслуговуючи різні нації і
різні культури. Першість тримає англійська. За різними оцінками, нею
розмовляють від 400 до 800 млн людей, як тих, для кого ця мова є першою
(рідною), так і тих, для кого вона стала другою мовою спілкування. Посідаючи
друге місце за кількістю носіїв після китайської, англійська мова широко
використовується різними спільнотами в Європі, Америці, Азії, Африці,
Австралії для обмінів у галузі інформації, освіти, науки, бізнесу тощо. Вона
стала першою мовою глобальної інформаційної мережі Інтернет.
Донедавна в Україні англійська мова була іноземною мовою, яку просто
вивчали у школі, гарне знання якої було потрібно для складання іспиту або
ЗНО. Але у цьому році ситуація докорінно змінилася. Люди почали
усвідомлювати необхідність знань англійської як умови для подальшого
кар’єрного зросту.
У червні 2015 року президент України Петро Порошенко виступаючи з
посланням до Верховної Ради заявив, що 2016 р. В Україні буде оголошено
роком англійської мови, причому її вивчення має бути одним із пріоритетів у
розвитку нашої держави.
Огляд літератури. Концептуальна картина світу закріплюється в певній
матеріальній формі – мові. Але , як підкреслюють учені, мовна картина світу –
це дзеркальне його відбиття не фотографування, а результат складної та
багатогранної інтерпретації окремих її фрагментів та елементів [1, 2] У
лінгвокультурології розмежовують мовну та концептуальну картини світу.
Концептуальна картина світу – це не лише система понять про сукупність
реалій довкілля, а й система смислів, втілена в ці реалії через слова – концепти
[3]. Концептуальна модель – як сукупність концептів та відношень, які їх
пов’язують – являє собою ментальну інтегровану структуру досвіду людини,
систему засвоєних нею узагальнених знань [4, c.164] Поява нових концептів
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часто зумовлена зовнішніми чинниками, зокрема, виникненням нових реалій у
практиці міжнародних відносин, що вимагає нових засобів номінації.
Вибір англійської на роль першої мови міжнародного спілкування
зумовлено низкою внутрішніх (мовних) і зовнішніх (позамовних) чинників.
Дослідники відзначають, що серед живих мов англійська вирізняється
раціональною внутрішньою організацією, відносною простотою граматичної
будови і багатством словникового складу, у межах якого існує можливість
створювати розгалужені терміносистеми.
Історичною подією, яка дала поштовх утвердженню англійської як першої
міжнародної мови, була перемога союзників у другій світовій війні й створення
ООН. Цьому безумовно сприяли економічна і військова потуга США,
американський неолібералізм, який продовжує приваблювати мільйони людей в
усьому світі.
Основна частина. Стрімке поширення англійської як першої мови
міжнародного спілкування сприяє розвиткові як індивідуальної, так і
колективної двомовності. Сьогодні в таких країнах Європи, як Данія,
Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, важко знайти людину, яка не
володіла б англійською. Нею тією чи іншою мірою користуються 90 %
населення цих країн. А більшість нідерландців, наприклад, вважає своїм
обов'язком вивчити ще французьку або німецьку, які є мовами сусідів. Для
порівняння: на теренах України кількість тих, хто володіє англійською мовою,
за різними оцінками, не перевищує 7-8 %, а усього знавців іноземних мов тут не
більше 15%.
Однак навіть за високого відсотка двомовного населення питання про
надання англійській мові офіційного статусу не ставиться. Спроба поставити
його в Японії не мала успіху. Знання англійської та інших мов широкого
вживання розглядається мовцями як необхідна реальність, а не як вища
цінність. При цьому власна мова виступає як гарант збереження національнокультурної ідентичності. Поперемінна активізація тієї чи іншої мови для
задоволення потреб комунікації у певних сферах спричинює семантичну
інтерференцію мов на основі постійного (свідомого чи підсвідомого)
зіставлення зафіксованих у них концептуальних картин світу. Результатом такої
інтерференції може бути взаємне зближення та ототожнення концептуальних
картин у мовній свідомості двомовця/багатомовця через ідентифікацію понять
та заповнення семантичних лакун, що існують у тій чи тій мові. Відомо, що
культура як сукупність форм духовного і матеріального буття людей
означується передусім засобами мови, хоча ніхто не заперечує також наявності
суто матеріальних знаків культури. Кожна етнокультура має спільне і відмінне
стосовно інших етнокультур, і це виявляється як в мережі понять, яка утворює
концептуальну базу будь-якої мови, так і в самій мові. У цьому зв'язку можна
говорити про схожість мовної і концептуальної картин світу. Однак повної
тотожності між ними ніколи не існує, оскільки концептуальна картина світу є
рухливішою, а відтак змінюється швидше під впливом позамовних факторів
соціально-історичного та когнітивного характеру.
У наш час у живих мовах істотно зростає кількість слів-інтернаціоналізмів
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, що підтверджує тенденцію до поступового зближення концептуальних картин
світу у тих, хто користується різними ідіомами. До інтернаціоналізмів належать
і кальки, які легко поширюються від мови до мови завдяки глобалізації
інформаційних процесів. Часто слугуючи засобами повторної номінації живих і
неживих об'єктів, явищ, процесів тощо, кальки, як і прямі запозичення,
збільшують виражальні можливості мови реципієнта. Подібні явища
збільшують варіативність мовлення, а відтак розхитують нормативні моделі
мови-реципієнта. Виникає запитання, наскільки вони є прийнятними. Відомо,
що культура як сукупність форм духовного і матеріального буття людей
означується передусім засобами мови, хоча ніхто не заперечує також наявності
суто матеріальних знаків культури.
Кожна етнокультура має спільне і відмінне стосовно інших етнокультур, і
це виявляється як в мережі понять, яка утворює концептуальну базу будь-якої
мови, так і в самій мові. У цьому зв'язку можна говорити про схожість мовної і
концептуальної картин світу. Однак повної тотожності між ними ніколи не
існує, оскільки концептуальна картина світу є більш рухливою, а відтак
змінюється швидше під впливом позамовних факторів соціально-історичного та
когнітивного характеру. Концептуальна картина світу є значно ширшою ніж
мовна, тому що в її створенні беруть участь різні типи мислення.
Визнаючи культурну цінність кожної мови незалежно від міри її
поширеності, світове співтовариство через міжнародні організації обстоює ідею
збереження всіх існуючих мов, у тому числі й так званих малих, які є мовами
етнічних меншин і не мають офіційного статусу у відповідних державах. На
їхній захист неодноразово приймалися резолюції ЮНЕСКО, Ради Європи та
інших організацій. Відома Європейська хартія регіональних мов, яка є
обов'язковою для виконання всіма державами - членами Ради Європи і яка
передбачає можливість використання цих мов як засобів офіційного
спілкування на регіональному рівні.
Нині практично в жодній країні світу немає того, що соціолінгвісти
називають ендоглосною (тобто одномовною) ситуацією. Навіть у країнах з
офіційною одномовністю (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія,
Португалія, Нідерланди) простежується егзоглосія, яка виявляється в опозиції
державної мови (відповідно англійської, французької, німецької, італійської,
португальської, нідерландської) до мов етнічних меншин. Причому до тих
етнічних груп, які споконвічно жили на територіях відповідних держав
(приміром, індіанці у США, валійці, шотландці та ірландці у Великій Британії,
бретонці, баскійці та оксітанці у Франції, фризи у Нідерландах та Німеччині),
внаслідок легальної та нелегальної міграції додалися нові. У тих же США
другою за чисельністю носіїв є іспанська мова, якою повсякденно
користуються приблизно 30 млн людей. Через це у громадських місцях усі написи англійською мовою дублюються іспанською. На вулицях французьких
міст часто можна почути арабську мову - арабомовна громада (переважно
вихідці з колишніх колоній у Північній Африці: Алжиру, Тунісу, Марокко)
становить у Франції близько 5 млн людей. Подібну картину спостерігаємо і в
Німеччині, де значний прошарок населення (близько 2 млн) становлять турки і
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курди.
Шляхом збереження мовної багатоманітності світу є практичний розвиток
двомовності й багатомовності тих, хто в ньому живе, заохочення до такого
розвитку з боку тих, хто визначає мовну політику.
Політика "плавильного казана", яку проводили США у XIX та на початку
XX ст. і яка вважалася взірцем жорсткої мовно-культурної асиміляції, уже
давно поступилася місцем політиці врахування мовних і культурних потреб
різних етнічних груп. Тепер у демократичних країнах вони мають право на
власні засоби масової інформації, створення освітніх і культурних товариств
тощо.
У цьому році прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення
збільшити кількість годин у середньо освітній школі на вивчення іноземних
мов, а співробітники Адміністрації Президента, вищої та середньої ланки
апарату Верховної Ради України, Кабінету міністрів в березні 2015 року
закінчили вивчення англійської мови за програмою британської ради
„Англійська мова для держслужбовців”. Крім того, у вищих навчальних
закладах планується ввести ще одну робочу мову - англійську. Так у
національному університеті України „Києво-Могилянській академії” цей план
вже є реальністю. Такі кроки стали вагомим підтвердженням з боку
законодавчої влади України європейського шляху розвитку нашої держави,
свідоцтвом того, що європейська інтеграція відповідає життєво важливим
інтересам українського народу.
Висновки. Попередній досвід свідчить, що плюралізм мов, якими
користуються національні спільноти, не є нездоланною перешкодою для
політичних, економічних та культурних обмінів. Навпаки, відбувається їхнє
розширення та прискорення внаслідок глобалізації світових процесів та
інформаційного простору. Поняття "національний інформаційний простір",
хоча і зберігає свою актуальність, уже не розглядається як щось обмежене
державними кордонами, оскільки важливою його ознакою стала відкритість до
глобальних інформаційних потоків.
З розглянутих нами суспільних та мовних аспектів випливають наступні
тези, щодо англійської мови в Україні. По-перше,англійська мова відноситься
до германських мов і є абсолютно відмінною від української (в порівнянні з
російською). Концепти мовних культур зовсім різні і не можуть ототожнитись.
По-друге сучасна практика двомовності й багатомовності свідчить про
цілком мирне співіснування та розподіл функцій різних мов як у свідомості
конкретного мовця, так і колективу мовців.
По-третє, глобалізація нічим не загрожує там, де національна мова і
національний продукт переважають в інформаційних обмінах. Тому головне
для нашого нації підтримувати свою культуру, економіку та спілкуватися
українською мовою .
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Аннотация. В работе рассматриваются фразеологические единицы с
наименованиями птиц в английском языке как средства экспликации языковой
картины мира.
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, языковая
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Abstract. In this paper we describe the use of idioms of the English language as
the means to present the national language world-concept.
Key words: phraseology, idiom, language world-concept, national language
world-concept
Вступление.
Под словосочетанием «картина мира» понимается совокупность
представлений о мире и месте в нём человека, сведений о взаимоотношениях
людей с окружающей действительностью и друг с другом в совокупности
накопленных сведений о мире, зрительных, слуховых, осязательных и
обонятельных образов, часто эмоционально окрашенных. В научной среде, в
первую очередь, закрепился термин научная картина мира, введённый Г.
Герцем применительно к физике со значением внутреннего образа мира,
который складывается у учёного как результат исследований объективного,
внешнего мира. Наряду с физикой и прочими естественными науками данный
термин перешёл и в гуманитарную область, где его стали использовать в
рамках психологии, социологии и психоаналитики. Вошло это определение и в
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область языкознания, где укрепилось понятие языковой картины мира.
Языковая картина мира (ЯКМ) отражает совокупность представлений о
действительности и окружающем мире, которые складываются в сознании
коллектива людей, объединённых одной языковой общностью, отображает
своеобразные способы восприятия, свойственные различным языковым
коллективам. ЯКМ складывается исторически, она последовательно
формируется, отражает ход исторических процессов и способна с течением
времени претерпевать изменения.
Обзор литературы.
Говоря о происхождении понятия ЯКМ, принято читать, что оно с одной
стороны восходит к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о
внутренней форме языка, а с другой стороны — к идеям американской
этнолингвистики, в частности, так называемой гипотезе лингвистической
относительности Сепира-Уорфа.
В. фон Гумбольт рассматривал язык как отражение «духа народа». Язык,
по его мнению, проходит две стадии развития: на первой стадии идёт
накопление материалов языка, люди или «дух народа» творят язык, создавая
его звуки и формы, на второй - созидательная активность «духа» падает и
люди, пользуясь уже готовым языком, развивают и совершенствуют его,
создавая на нём различные произведения. Суть теории Э. Сепира и Б. Уорфа
заключается в том, что структура языка формирует мышление человека и
оказывает влияние на его миропонимание, человек представляет окружающий
мир как поток образов и впечатлений и то, в каком виде предстаёт перед ним
окружающая действительность, определяются языком, носителем которого
является данный человек.
В подходе В.А. Масловой понятие ЯКМ рассматривается через призму
культуры: каждый народ обладает специфическим набором «образноассоциативных механизмов переосмысления исходных значений», которые
формируют языковую картину миру и находят отражение в метафорах,
символах и особенно во фразеологизмах как национально-специфической
лексике. Культурная обусловленность языковой картины мира подчеркивается
в работах О.А. Корнилова, который говорит о понятии национальной языковой
картины мира (НЯКМ) [Корнилов, 2003, с.147]. Автор подчеркивает, что на ее
своеобразие оказывают влияние три составляющих: природная среда;
рукотворная материальная среда; связи между объектами и явлениями
материального мира и описывает три разновидности национальноспецифической лексики: обозначения специфических реалий; обозначения
универсальных концептов, имеющих специфические прототипы; обозначения
специфических абстрактных концептов.
Во многих работах подчеркивается мысль о том, одна из ведущих ролей в
формировании концептов принадлежит фразеологизмам – клише, включающие
в себя определённую оценку, которая может варьироваться в разных культурах
в зависимости от системы ценностей, определяемой обществом.
Входные данные и методы.
Чтобы проследить фразеологическую экспликацию национальной
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языковой картины мира в определенном пласте лексики английского языка мы
провели исследование, которое проходило в три этапа. На первом этапе,
используя метод случайной выборки, нами было отобрано 44 слова,
объединённых общей семой «birds». Мы полагаем, что выбранные слова
являются наиболее распространёнными названиями птиц в английском языке, и
одинаково хорошо известны как в англо-, так и в русскоговорящей среде. На
втором этапе из словарей Oxford Dictionaries (электронный ресурс) и Collins
English Dictionary (электронный ресурс) были выписаны определения слов,
проведен семный анализ, на основе которого слова были объединены в
тематические группы. На следующем этапе мы рассмотрели обнаруженные при
анализе словарных статей фразеологизмы и устойчивые словосочетания с
точки зрения отраженных в них элементов национальной языковой картины
мира.
Результаты. Обсуждение и анализ
Все 44 языковых единицы были разделены на несколько групп: садовые
птицы (Garden birds, 14 единиц), хищные птицы (Birds of prey, 6 единиц),
водоплавающие птицы (Swimming birds, 8), «береговые» птицы
(ржанкообразные) (Wading birds, 3), комнатные птицы (Pet birds, 6), домашняя
птица (Domestic birds, 7).
Из 44 единиц только 8 употреблялись во фразеологических единицах, при
этом больше всего слов из группы «хищные животные» имели идиоматическое
значение, но больше всего фразеологизмов было найдено со словом goose.
Birds of prey
1.
Eagle - орёл
• eagle eyes - зоркий ≈ орлиный глаз
2.
Hawk - ястреб
• hawks will not pick hawk's eyes out ≈ ворон ворону глаз не выклюет
• know a hawk from a handsaw понимать что к чему; ≈ уметь отличить
кукушку от ястреба
3.
Owl - сова, филин, сыч
• grave as an owl ((as) grave as an owl) мрачный, насупленный,
угрюмый; ≈ смотрит сычом
• night owl - someone who goes to bed very late - полуночник, ночной
гуляка
• solemn as an owl - мудрый как сова
Garden birds
1.
Pigeon - голубь
• stool pigeon - a police informer – доносчик, "подсадная утка"
• shoot at a pigeon and kill a crow - "делать вид, что стреляешь в голубя,
а убить ворону", т. е. маскировать свою истинную цель
2. Jackdaw - галка
• jackdaw in peacock's feathers – говорун, ≈ ворона в павлиньих перьях
Swimming birds
1. Goose (also may be regarded as Domestic bird) - гусь, гусыня
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all one's geese are swans - всё приукрашивает, преувеличивает
can't say "boo" to a goose – very shy, ≈ и мухи не обидит
cook someone's goose - вырыть себе самому яму
everything is lovely and the goose hangs high - всё в полном порядке,
перспективы самые радужные; ≈ всё идёт как по маслу, дело на мази
• the goose that laid the golden eggs (the goose that laid (или lays) the
golden eggs) источник обогащения; ≈ курица, несущая золотые яйца
• a wild goose chase - time spent trying to do something unsuccessfully;
• kill the goose that lays the golden egg - ruin something that is very
profitable, ≈ убить курицу, несущую золотые яйца
2.
Swan - лебедь
• black swan – an unpredictable or unforeseen event, typically one with
extreme consequences, something extremely rare - "чёрный лебедь",
большая редкость
Wading birds
1.
Stork - журавль
• a visit from the stork - рождение ребёнка ≈ аист посетил.
Pet birds
1.
Canary - канарейка
• canary in a coal mine - an early warning of danger;
• sing like a canary - if someone sings like a canary, they tell everything
they know about a crime or wrongdoing to the police or authorities.
Domestic birds
1.
Chicken
• сount one's chickens before they are hatched - радоваться раньше
времени, делать преждевременные выводы; ≈ делить шкуру
неубитого медведя
• get it where the chicken got the axe - влипнуть, попасть в переделку ≈
ему всыпали по первое число
• a spring chicken - неопытный, неискушённый человек; ≈ сущий
младенец, желторотый юнец
Заключение и выводы.
Были рассмотрены 44 лексические единицы, называющие птиц в
английском языке, а также 24 фразеологические единицы с ними. Анализ
фразеологических
единиц
доказывают,
что
языковые
экспликаты
национальных картин мира в не совпадают по образу в 12 случаях из 24, при
этом только в 6 из них используются образы других птиц, а в других 6 –
другие (насекомые, звери). В 5 фразеологизмах английского языка есть
образные аналоги в русском языке, образы птиц (например, совы, лебедя)
имеют одинаковое значение.
•
•
•
•
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Анотація. В роботі розглядаються основні теорії та погляди відомих
науковців щодо ряду термінологічних особливостей науково-технічного
перекладу. З’ясовано та обгрунтовано основні труднощі щодо вищевказаних
особливостей науково-технічного спрямування.
Ключові слова: терміни, теорії термінології, науково-технічний переклад,
синтаксис, контекст, термінологічні труднощі.
Abstract. Main theories and aspects of scientific-technical translation are
presented in this article. The article containing information of the author’s views in
question serve as research material. As a result it is proved that terminological
theories and features mentioned in the article are the important source of information
for scientific-technical translation.
Key words: terms, terminological theories, scientific-technical translation,
syntax, context, terminological difficulties.
Вступ.
Розвиток міжнародних зв’язків України з іншими державами в галузі
освіти виникають проблеми у професійно-орієнтованому володінні іноземними
мовами у вигляді різних форм та видів діяльності. Інтеграційні процеси, що
відбуваються сьогодні у всьому світі не можуть обминути освітньої сфери,
зокрема потреби у навчанні іноземної мови науково-технічного характеру. В
основі підходу науково-технічної мови та якісного перекладу, особливо у
період переходу на європейську систему освіти, лежить концепція підготовки
фахівців з метою розвитку їхніх умінь формувати, створювати, формулювати
та перекладати інформацію технічного напрямку з урахуванням основних
термінологічних особливостей науково-технічного характеру. В процесі
написання статті щодо термінологічних теорій, а саме ключових
термінологічних аспектів науково-технічного перекладу опрацьовано ряд
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статей та праць, проаналізовано погляди відомих науковців стосовно
формування різних теорій перекладу в контексті комунікативної орієнтації,а
також висвітлено та обґрунтовано своє бачення та думка стосовно
термінологічних особливостей, їх роль,поведінка та вплив у науково-технічній
сфері. Мета статті полягає у висвітленні різних концепцій щодо
термінологічних особливостей науково-технічного перекладу та можливість
врахування та застосування їх у подальшій роботі перекладу різного виду
матеріалів науково-технічного спрямування.
Огляд літератури.
Проблемами термінологічних особливостей науково-технічного перекладу
займаються як вітчизняні так і зарубіжні провідні науковці та вчені такі як:
А.Олійник, В. Карабан, Ойген Вюстер, Гольц-Ментері , Арнц, Бюлер та інші.
Основний текст.
У той час як формування теорій, як феномену загального перекладу в
контексті комунікативної орієнтації та орієнтації дій в лінгвістиці, багато в
чому сьогодні керується функціональним та дійово-теоретичним підходом
(Вермеєр, 1983; Райс/Вермеєр 1984, Гольц-Ментері 1984, Вермеєр 1987),
самостійного формування теорій в галузі професійно спрямованого перекладу
до тепер немає. Більше того, тут протиставлені дві діаметрально протилежні
думки, які класифікують нинішні спроби досліджень за різними ключовими
питаннями та, здавалось би, розділяють теоретичну дискусію на “протилежні
табори” (Калверкемпер 1987:64): одним з них є традиційно-термінологічний
підхід, який започаткований Вюстерською школою та має міжнародну
підтримку ЮНЕСКО в рамках ІНФОТЕРМ, який ставить системно описаний
термін в центр уваги. З іншого боку є введений в функціональну теорію
перекладу прагматичний підхід, який інтегрує професійний переклад в загальні
рамки розуміння в якості комунікації, які реалізуються в текстах через мовні
акти, виходячи з певних ситуацій та для конкретних цілей.
Відповідно до загальної теорії термінології Ойґена Вюстера, у першому
випадку виходять з того, що професійно спрямована комунікація, як основа
фахового перекладу, характеризується особливою точністю та однозначністю
спеціалізованої лексики, яка використовується. Для самого Вюстера
професійно спрямована мова – це “те ж саме, що і термінологія” (1973:IX),
відповідно термінологія – це система понять та найменувань професійної галузі
в мові, вчення про закономірності фахової мови (Вюстер 1974a:63). За
допомогою цієї системної точки зору Вюстер повністю залишається в традиціях
лінгвістичного інтересу шістдесятих: При цьому, особливе значення
професійно спрямованої лексики в контексті фахового перекладу виведене з
припущення, що на відміну від неспеціалізованої лексики, при контрастному
порівнянні у професійно спрямованій лексиці є ідентичні поняття. В рамках
Загальної теорії термінології це обмежене розуміння проблематики професійно
спрямованого перекладу навіть сьогодні є істотним.
З теоретичної точки зору загальної теорії термінології в рамках теорії
функції та дії, яка в односторонньому порядку зорієнтована на один,
автономний від контексту термін, діаметрально протилежними до феномену
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фахового перекладу є “перевага мети” (Райс/Вермеєр 1984) чи вимога “діяти як
перекладач” (Гольц-Ментері 1984). Таким чином нівелюється різниця між
загальним та професійно-спрямованим перекладом: Зменшення проблематики
професійного перекладу в роботі з системно описаною контрастною
термінологією базується на імпліцитному припущенні того, що, зазначивши
мету перекладу в рамках загальних правил перекладацької діяльності,
специфічні проблеми фахового перекладу можна не тільки описати, але й
охопити їх в достатній мірі. Специфіка професійно-спрямованого перекладу в
широкому, загальному розумінні перекладу розширюється до комунікації, яка в
текстах реалізується в якості лінгвістичних дій в певних ситуаціях та для
конкретних цілей. Саме завдяки своїй загальності цю точку зору не слід
ставити під сумнів, і також в галузі професійно спрямованого перекладу від цієї
загальної орієнтації не варто чекати нових імпульсів для формулювання
незалежних питань щодо таких загально необхідних параметрів перекладу, як
мета, дія та особливості культури. Більше того, при нинішньому стані
досліджень у винятковому застосуванні перекладацької теорії дії при перекладі
професійно-спрямованих текстів існує ризик того, що для особливих умов
фахового перекладу, які знаходяться поза межами загальних параметрів
перекладу, не зможе розвиватися диференційоване усвідомлення проблеми, а
отже і незалежне формулювання питань. Опираючись на загальну теорію
перекладу, яка зорієнтована на конкретні дії, дуже часто також повністю
заперечується легітимність системно описаного терміна в контексті
професійно-спрямованого перекладу, що, в свою чергу, взагалі ставить під
питання специфіку явища фахового перекладу. Таким чином, для теперішніх
зусиль щодо спроб дослідження роботи з термінологією, що пов'язана з
перекладом, характерна дилема з приводу того, що з одного боку, орієнтація
виключно на слово повністю відкидається системою, а з іншого – вважається,
що індивідуальне використання термінів у текстах системно описати в повній
мірі неможливо.
На тлі цих позицій в майбутньому потрібно розробити стратегії для
розкриття терміну в контексті. Це потрібно зробити на основі наступних
постулатів, які при перекладі поширюються з однієї сторони на фазу
сприйняття (П1 - П3), а з іншої – на фазу передачі (П4) і фазу відтворення (П5 П6): П1 - постулат контекстно-специфічного опису, П2 - постулат всебічного
врахування системного опису та індивідуального використання, П3 - постулат
відкритості (професійних) припущень, П4 - постулат первинності рівня
використання при зіставному перекладі термінів, П5 - постулат зіставного
перенесення на рівень системи, П6 - постулат повернення системно переданого
терміну на рівень використання цільового тексту.
Висновки.
Перекладачі
часто мають справу з текстами з дуже компактною
інформацією і обмеженим контекстом. Тому, кваліфікований перекладач
повинен бути в змозі скористатися варіантами, які запропоновані в словнику
відповідно до контексту, що можна зробити тільки за наявності достатніх
предметних знань, а також знань щодо конвенцій професійно-спрямованої
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мови. Термінологічна компетенція перекладача (знання термінів певної галузі,
методів термінології) повинні бути частиною професійно-спрямованої
технічної компетенції.
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Аннотация. В статье выделяются и описываются характерные
особенности перевода рекламного текста. Проанализированы недавно
адаптированные на русский язык рекламы. Проведен сравнительный анализ
текстов на примере популярных реклам 2015 года. Были выявлены основные
переводческие трансформации, которые чаще всего используются при переводе
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телевизионной рекламы.
Ключевые слова: адаптация, переводческие трансформации, рекламный
текст, синтаксическое уподобление.
Abstract. The paper deals with translation of advertising. Recently adapted to
Russian television advertisings were analyzed. The comparative analysis was also
made through the example of popular adverts of 2015. Main translation
transformations that are often used in the translation of television advertising were
presented.
Key words: adaptation, translation transformations, advertising, syntactical
adaptation.
Вступление.
Реклама проникла практически во все сферы жизни современного
общества. Она является неотъемлемым инструментом маркетинговых
коммуникаций. Переводчику необходимо комплексно изучить каждое слово из
всего рекламного текста, так как, возможно, именно оно станет ключом к
успеху рекламы. Перевод рекламного текста подразумевает как решение
языковых, лингвистических проблем, так и проблемы социолингвистической
адаптации текста. Вообще, адаптация заключается «в приемах, направленных
на облегчение восприятия чужих культурных реалий и языковых явлений» [5].
Такой перевод признается одним из самых сложных видов межъязыковой
коммуникации, так как предполагает совершенное знание языков, культур и
творческий подход переводчика.
Основной текст.
Исследованиями рекламного дискурса занимались такие ученые как Аренс
У., Бове К., Балабанова И.Я., Гермогенова Л.Ю., Кохтев Н.Н., Добросклонская
Т.Г. и другие. Их работы показали, что рекламный текст должен быть
информативным, заинтересовывающим и запоминающимся [1, 2, 3, 6, 4].
Для передачи главной идеи необходимо иметь переводческое чутье,
способность умело подбирать нужные эквиваленты, при помощи, в том числе,
использования различных переводческих трансформаций. «Создатели
рекламного текста мастерски используют все возможности словотворчества,
находя преимущества и в изысканном экспрессивном стиле, и в ясном простом
изложении. Пожалуй, основная задача языка рекламы состоит в том, чтобы
привлечь внимание покупателя, заставив работать его воображение и память.
Это достигается с помощью самых разнообразных экспрессивностилистических
средств:
коннотативной
лексики,
ярких
метафор,
запоминающихся
фраз,
ритмически-организованных
предложений,
рифмованных слоганов и бесконечных повторов» [4].
Одним из главных инструментов переводчика являются переводческие
трансформации: добавление, опущение, перестановка, лексико-семантические
замены, антонимический перевод, компенсация и др. Переводческие
трансформации – это преобразования исходного текста с языка оригинала на
язык перевода для достижения подходящего эквивалента.
В качестве примера рассмотрим одну из популярных реклам, появившуюся
на экране российского телевидения в 2015 году. Один из крупнейших в мире
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производителей шоколада Mars Chocolate в 2013 году представил рекламный
ролик конфет M&M’s с участием американской актрисы и певицы Наи Риверы.
«Коммуникативная стратегия рекламы с участием известных людей основана на
доверии потребителя к свидетельствам звезд о высоком качестве товара, а также
на желании имитировать тот или иной престижный образ» [4].
На русский язык реклама адаптирована лишь в 2015 году. Реклама
представлена в виде песни от лица персонажа M&M’s по имени Красный, что
придает ей комичный эффект. «Многие руководители творческих отделов
рекламы делают особую ставку на юмор в рекламе, которая служит средством
развлечения. Юмор помогает быстро сделать рекламу запоминающейся, кроме
того, он помогает разрушить стереотип в восприятии товара, отрицательно
влияющим на его продажу» [1].
Обратимся к тексту песни, и отдельным репликам персонажа рекламы на
языке оригинала и рассмотрим их русскоязычный перевод:
And I would do anything for love

Любовь, когда ты готов на все

Oh I would do anything for love
I would do anything for love
But I won’t do that
Not this, differently not this
It hurts but I kinda like it!

Когда все все все ради нее
Любовь, когда ты готов на все
Кроме этого
Хорош, я на это не подписывался
О, Боже, зачем ты создал этих
женщин!

Итак, отмечаем повтор трех первых строчек на английском языке, в
переводе на русский язык повтор сохранился, но не подряд, а через одну
строчку. Связано это с тем, что в русском языке сплошной повтор звучит не так
органично, как в английском, и чтобы избежать этого момента, переводчик
разбавил повторы синонимичной фразой, не нарушая при этом рифму.
Также используются такие виды переводческих трансформаций, как
лексико-семантические замены: “I” – «ты», “for love” – «ради нее»;
Перестановка: “And I would do anything for love” – «Любовь, когда ты готов
на все». В английском языке дополнение “love” располагается в конце
предложения, в то время как в русском оно находится в начале. Объясняется это
тем, что в английском языке фиксированный порядок слов, то есть подлежащее
предшествует сказуемому, а дополнение и обстоятельство находятся в конце
предложения, чаще всего, после сказуемого. На дополнение “love” падает
логическое и смысловое ударение, поэтому в русскоязычном варианте перевода
оно находится в начале предложения;
Опущение: в четвертой строчке “But I won’t do that” – «Кроме этого»,
переводчик отказался от передачи семантически избыточных слов, значения
которых несущественны и легко восстанавливаются в контексте, в связи с чем,
перевод данной фразы имеет конкретный характер;
В пятой и шестой фразах: “Not this, differently not this” – «Хорош, я на это
не подписывался», “It hurts but I kinda like it” – «О, Боже, зачем ты создал этих
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женщин», применен прием целостного преобразования. Подверглась и
грамматическая структура предложения, и его лексическая и смысловая
сторона. Сохранился лишь приблизительный смысл текста оригинала.
Для сравнения рассмотрим недавно вышедшую на российское телевидение
менее удачную, на наш взгляд, адаптацию американской рекламы. Торговая
марка Skittles представила новый ролик разноцветных конфет.
You are acting so funny
What’s wrong, Billy?
My doctor says I have skittles pox
Are they contagious?
I don’t think so
Contract the rainbow
Taste the rainbow

Ты какой-то странный
Что с тобой, Билли?
Мне сказали, что у меня скитлс-трянка
А она заразная?
Не, не думаю
Заразись радугой
Поделись радугой

В целом, русский вариант рекламы не отличается от оригинала, за
исключением фразы: “My doctor says I have skittles pox” – «Мне сказали, что у
меня скитлс-трянка». На русский язык фразу перевели безличной конструкцией.
“My doctor says…” – «Мне сказали…» прием опущения использован не зря, так
как в какой-то степени позволяет абстрагироваться от превалирующей темы
кожного заболевания. Также нетрудно увидеть замену формы слова, то есть,
настоящее время глагола в оригинале текста переводится здесь прошедшим. И,
наконец, ключевое слово всего предложения “skittles pox” – «скитлс-трянка».
Переводчик попытался передать слово так, чтобы реклама, помимо того, что
она выглядит странно и комично, еще и зазвучала подобным образом. Разный
менталитет подразумевает разное восприятие рекламы.
Заключение и выводы.
В ходе сравнительного анализа было выявлено, что ключевым моментом
при переводе рекламы является внимательное изучение особенностей культуры
страны. В рассмотренных рекламных текстах прослеживается синтаксическое
уподобление с полной передачей эмоционально-экспрессивной стороны текста.
Определяется это тем, что дословный перевод с частичным или полным
сохранением эмоциональной окраски обеспечивает передачу коммуникативной
цели оригинального рекламного текста.
Таким образом, при переводе рекламного текста, наиболее употребляемым
приемом переводчиков является замена и полная адаптация текста, потому как
именно эти два приема помогают максимально передать суть переводимого
текста, сохранив его информативную сторону, а также максимально
адаптировать его для покупателя.
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Sochi State University
Russia, Sochi, Sovietskaya 26a, 354000

Аннотация. Статья содержит обоснование лингвориторического (ЛР)
исследования дискурса «Философии Синтеза», развивающей на современном
этапе классическую философию русского космизма. В русле концептуальнообобщающих поисков лингвистов, утверждения антропоцентрического
подхода в языкознании как доминирующего, парадигмально-языковедческий
теоретический и методологический потенциал дискурс-практик целостного
дискурс-ансамбля Философии Синтеза объективно выступает в качестве
основы создания перспективной и максимально всеобъемлющей языковедческой
парадигмы будущего.
Ключевые слова: теоретико-методологическая основа языкознания,
антропоцентрический подход (АП), теоантропокосмическая парадигма,
лингвориторическая (ЛР) парадигма, группы универсальных ЛР параметров,
философия русского космизма, «Философия Синтеза», дискурс-ансамбль,
дискурс-практики, Метагалактическая эпоха, коллегиальная языковая
личность.
Abstract. The article substantiates linguistic and rhetorical study of “Philosophy
of Synthesis” discourse, which develops the classical Philosophy of Russian Cosmism
to the modern and relevant level. Taking into account the current generalization of
conceptual linguistic research and anthropocentric approach viewed by many as the
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dominant one, the paradigmatic linguistic theoretical and methodological potential
of holistic Philosophy of Synthesis discourse ensemble presents a reasonable basic
for the creation of a prospective and all-inclusive linguistic paradigm of the future.
Key words: Linguistic & Rhetorical (LR) paradigm, groups of unique LR
parameters, “Philosophy of Synthesis”, Philosophy of Russian Cosmism, theoretical
and methodological basis of linguistics, discourse ensemble, discourse practice,
anthropocentric principle, Metagalactic epoch, collegiate linguistic personality,
theoantropocentric paradigm.
Вступление. Вопрос о становлении в условиях цивилизационных
изменений начала ХХI века новой всеобъемлющей научной и языковедческой
парадигмы на основе Философии Синтеза – преемницы классической
философии русского космизма – ранее не изучался. Объектом исследования
является современное состояние и тенденции развития науки в целом и науки о
языке как ее ядерной составляющей с точки зрения устойчивого развития
человеческой цивилизации землян. Предмет изучения – парадигмальноязыковедческий теоретический и методологический потенциал дискурспрактик целостного дискурс-ансамбля Философии Синтеза русского космизма
как основа создания принципиально новой, всеобъемлющей языковедческой
парадигмы.
Гипотезой выступило предположение об объективной возможности и
исторической необходимости выстроить системную основу современной
перспективной языковедческой парадигмы, адекватной наступлению эпохи
формирования «Метагалактической цивилизации землян» [14]. Такая
парадигма способна стать инвариантной синтез-основой для интеграции всех
известных языковедческих и речеведческих, а также литературоведческих,
филологических, гуманитарных, а в перспективе – всех научных дисциплин в
системную цельность, с возможностью выхода на краткие обобщающие
сутевые стандарты и законы, а также практикоориентированные разработки.
Предполагается возможность сложения на новой мировоззренческой и
концептуальной основе Философии Синтеза также обновленного образа
естественного человеческого языка как объекта изучения.
Обзор литературы. В современных условиях перманентной «научной
революции» (в соответствии с моделью науки Т. Куна) для науки и
языкознания как ее части остро стоит вопрос о поиске научной парадигмы,
способной обеспечить основу и перспективный вектор для разработки
практических научных технологий и методик, способствующих устойчивому
развитию человека и человечества в Метагалактическую эпоху. Помимо
констатации непрекращающихся исканий доминирующей лингвистической
парадигмы, исследователи отмечают также необходимость экспликации самого
предмета лингвистического поиска и определения стратегии последнего [1: 17]
, фиксируя «кризисное состояние классической лингвистики» [18: 5]. По
мнению ряда ученых, в настоящее время доминирующие позиции в
современной научной парадигме в целом занимает антропный принцип, а в
лингвистике, соответственно, антропоцентрический подход (далее – АП). Так,
Е.Н. Каламбет утверждает, что для большинства лингвистических направлений
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антропоцентризм можно выделить в качестве ведущего принципа (см: [6: 1–
16]), В.А. Маслова называет АП в современном языкознании собственно
парадигмой [9: 5] (см. также: [12: 76–79]).
Суть АП заключается «в принятии человека в качестве базиса
исследования» [11: 5], т.е. изучения механизмов языка с учетом человеческого
фактора. Обобщенно можно выделить три ведущих аспекта применения
данного подхода: АП как 1) свойство языка (антропоморфизм), 2) метод
анализа языковых явлений, 3) поиск методологической базы для
лингвистического описания в противовес естественнонаучной модели (согласно
обзору Н.В. Бугорской; цит. по: [15]). На данный момент не сложилось единого
мнения относительно терминологической упорядоченности в обозначениях
научного направления, в рамках которого ведутся комплексные исследования
взаимосвязей категорий «язык» и «человек», соответствующей дисциплины и
теоретических оснований этого научного направления (см: [12: 76]). Е.Н.
Татаринцева приводит четыре «взаимосвязанных, но разных» направления
современного АП в лингвистике: «исследования языковой картины мира»,
коммуникативная, когнитивная, «внутрисубъектная» лингвистика [15].
Входные данные и методы. Тексты Философии Синтеза, их печатные и
электронные издания (http://домчеловека.орг, http://системныйсинтез.орг),
изучаются с применением общенаучных, филологических и лингвистических
методов:
описательный,
структурно-семантический,
когнитивный,
контекстный, сопоставительный, категоризации понятий, ЛР моделирования
герменевтико-интерпретационный и др.
Основной текст. Антропный принцип (АП) осмысляется как
методологическая база для объединения лингвистики с комплексом смежных
наук и как принцип, на основании которого можно создать новую цельную
теорию языка [17: 163–173] или объединить между собой ряд лингвистических
направлений [11; 12; 9: 1–6; 15]; таким образом сформировалась и
лингвориторическая (ЛР) парадигма (см., напр.: [2]). Однако в целом, как
показали результаты анализа теоретических источников, на данный момент АП
в лингвистике предстает, скорее, аксиоматической идеологической установкой,
нежели в полной мере системно доработанной научной концепцией и
достаточно четко выверенной инвентаризацией методологической базой.
Соответственно, в аспекте научно-практической ценности АП как
исследовательской парадигмы правомерно рассматривать его на современном
переходном этапе развития науки (распад старых парадигм в ожидании
появления новых) в качестве своего рода «промежуточной инстанции».
Постулируя принятие человека в качестве базиса исследования, АП – в силу
объективного отсутствия в его рамках «позиции (внешнего) наблюдателя» – не
видит человека во всей цельности, многомерности, процессуальности и
системности его явления. Поэтому он не способен предоставить необходимую
парадигмальную основу ни для глубокого системного многомерного
исследования взаимоотношений подсистем «человек» – «язык» во всем
многообразии их аспектов, ни описания в полноте самой природы языка как
неотъемлемой составляющей явления феномена цельного человека. Кроме того,
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языковедческий поиск должен быть, по возможности, максимально связан с
необходимостью
получить
достаточно
полные
научные
ответы
(синергетически-связующая функция языковеда как профессиональной
языковой личности ученого в матрице общенаучного знания начала ХХI века)
на острые вопросы перспективно-цивилизационного характера. К последним
мы относим изменяющиеся климатические, экономические, социальные,
культурные, образовательные и др. условия на планете, вызовы
цивилизационных кризисов и т.д. (см. подробнее: [5]). Названные и другие
факторы
(нарастание
тенденций
глобализации
в
условиях
(пост)информационного общества, синергетика дискурсивных процессов в их
информационной и коммуникативной ипостасях [4] неизбежно поставят
человечество перед необходимостью достижения тотального взаимопонимания.
Это сотрудничество и командное взаимодействие на всех уровнях на базе
эффективного функционирования лингвориторико-герменевтического круга
«продуцент – реципиент», но уже в условиях совместной жизни внутри границ
космического ареала обитания, в зоне действия «Самоорганизующейся системы
Метагалактики» (см. подробнее: [14]). А это ставит совершенно новые, ныне
еще не рассматриваемые языковедами вопросы и задачи, которые
предполагают выход языкознания на следующий этап его развития –
«Метагалактический».
В плане научной преемственности важно подчеркнуть, что языковедческие
задачи подобного ракурса, но меньшего масштаба – на уровне «вселенского
синтеза общечеловеческих жизней» – были поставлены русскими
религиозными философами языка начала ХХ в. (П. Флоренский, С. Булгаков,
А.Ф. Лосев и др.) в рамках теоантропокосмической парадигмы Школы
Всеединства Вл. Соловьева. С этих позиций АП как «антропологическая
парадигма» в языкознании, вмещая в себя «иммантенто-семиологическую
парадигму», является лишь частью «теоантропокосмической парадигмы» [13:
409]). Последнюю на современном этапе правомерно отнести к ведению
Философии Синтеза, но с поправкой на «метагалактический синтез» – вместо
«вселенского» (нижестоящая ступень, часть большего целого). В этой системе
координат актуализируются и проект «лингвистического Манифеста» В.Ф.
Нечипоренко (человек есть космическое существо, и Язык, Речь, Мышление –
подсистемы этого микрокосма, при помощи которых мы познаем Вселенную, а
она познает нас [10]), и комплекс идей православного энергетизма [7].
Итак, в теории и методологии языкознания назрела необходимость не
только взаимной интеграции рядов смежных дисциплин, но и
полномасштабной реализации принципа холистичности, т.е. максимально
цельного обобщения сложившихся комплексов языковедческих дисциплин. В
свете всего вышесказанного предпринятое нами изучение парадигмальноязыковедческого потенциала дискурс-практик Философии Синтеза с позиций
ЛР парадигмы является актуальным и носит в полной мере инновационный
характер. Философия Синтеза русского космизма – на сегодняшний день
единственная отрасль научно-философского знания, где феномен человека
рассматривается в достаточной мере цельно и разрабатывается системно,
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концептуально многомерно (см.: [8]). Она создает базу и возможности
разложить различные аспекты когниции на «горизонты», увидеть их как часть
системного целого ракурсом самой системы – «взгляд сверху» – и обеспечивает
условия многоуровнего изучения целого ряда объектов. Для нас особенно
актуальны следующие из них:
– феномен языка как многомерной многоуровневой иерархически
соорганизованной системы с перспективными возможностями сотворчества в
развитии экосферных процессов «творением словом» и «практикой слова»;
– суть и природа языка – как индивидуального, так и коллективного
явления, в собирательном матричном отражении синтеза индивидуальных
языков граждан, проживающих на одной территории (ср. классификационный
тип «языковая личность россиянина»);
– суть алфавита (термин «Алфавит» имеет в Философии Синтеза более
глубокий и глобальный основополагающий смысл, нежели его традиционное
понимание как последовательности букв. – Авт.), взаимосвязь единиц алфавита
с «Частями Человека» (см.: [Там же: 75]) в развитии новых возможностей и
жизненности человека, технологии практического их применения в различных
жизненных и цивилизационных ситуациях;
– возможность языковой диагностики и систематического описания
архетипических и мифологических картин мира различных наций во
взаимодействии друг с другом, сложение практических технологий
эффективного
синергетического
экосферного
взаимодействия
и
взаимопонимания с выходом на синергетический эффект;
– акты коммуникации и интерпретации, многоуровневые когнитивные
процессы человека с учетом многочастности, многомерности, системности и
целостности [5], а также уровня эволюционного развития человека;
– социолингвистические вопросы, исследуемые в ракурсе инновационного
принципа иерархической конфедеративности и сложения нового стиля
взаимоотношений на этапе «метагалактической цивилизации землян» и
соответствующих технологий;
– раскрытие генетического потенциала человека посредством
инструментария «язык – имя – алфавит»;
– многомерность знаковых систем и возможности их инновационного
применения, а также изучение и применение различных символьных языков;
– в перспективе – вопросы индивидуального «текста творения» и «языка
творения» человека и многие др.
Результаты. Обсуждение и анализ. Таким образом, научная новизна и
теоретическая значимость заявленной в названии статьи темы исследования
обусловлены, прежде всего, избранным эмпирическим материалом
исследования, который одновременно имеет статус также теоретикометодологической основы (см. об этом также: [3]). В последнем аспекте
Философия Синтеза понимается в нашей работе на двух уровнях. Во-первых, в
узком смысле, данное учение выступает в качестве одной из теоретикометодологических основ, наряду с диалектической логикой; подходами:
системным, синергетическим, холистическим и др.; парадигмами:
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теоантропокосмической, антрополингвистической, лингвориторической и др.
Во-вторых, в широком смысле, Философия Синтеза – это «изначальная» (в
терминологии данного учения) теоретико-методологическая платформа,
стоящая над названными и над любыми другими, сколь угодно широкими
подходами и парадигмами. Это глобальная, потенциально всеобъемлющая
системная теоретико-методологическая основа – как своего рода системноструктурный подход Метагалактической эпохи развития человеческой
цивилизации. При этом «лингвориторический (ЛР) аспект» в теме исследования
подразумевает основания для первичной группировки подтипов контекстов
дискурса Философии Синтеза избранной тематики. В настоящее время группы
универсальных ЛР параметров центрируются относительно следующих
категориальных рядов:
1) структурные уровни языковой личности как носителя идеологии,
субъекта коммуникативных / информационных / дискурсивных процессов:
уровни вербально-семантический, лингвокогнитивный, мотивационный (по
Ю.Н. Караулову), «адекватного синтеза» (по Г.И. Богину); составляющие
«большой многомерности» и «малой многомерности» языковой личности (по
И.Я. Чернухиной) и др.;
2) собственно идеологические аспекты речемыслительной деятельности
коммуникантов: Этос, Логос, Пафос, София и др.;
3) основные механизмы интегральной ЛР компетенции субъекта
дискурсивных процессов: инвентивный, диспозитивный, элокутивный,
мнемонический, акциональный – которые базируются на этапах универсального
идеоречевого цикла «от мысли к слову» классического риторического канона;
4) обеспечивающие механизмы интегральной ЛР компетенции субъекта
коммуникации:
ориентировочный,
редакционно-рефлексивный,
психориторический (обратная связь с адресатом) – которые учитывают также
психологическое
этапы
деятельности:
ориентировку,
планирование,
реализацию, контроль.
Три группы ЛР параметров, уже реализованные как инструмент анализа в
трудах Сочинской ЛР школы – логосно-тезаурусно-инвентивные, этосномотивационно-диспозитивные,
пафосно-вербально-элокутивные
–
обеспечивали
9-мерность
исследовательской
призмы.
Благодаря
синергетическому взаимопроникновению концептуальной платформы ЛР
парадигмы и теоретико-методологических установок Философии Синтеза
русского космизма были выделены уже четыре группы параметров: этосномотивационно-диспозитивно-ориентировочные,
логосно-тезаурусноинвентивно-психориторические,
пафосно-вербально-элокутивномнемонические, софийно-синтезно-акционально-редакционные – которые
сформировали 16-мерность исследовательской призмы.
Заключение и выводы. В заключение подчеркнем, что на базе
классических представлений о ноосфере В.И. Вернадского и всего комплекса
идей «русского космофилософского дискурса» (РКФ дискурса) [16] сегодня
необходимы холистические синтез-полушарные научные подходы и открытия,
исходящие из новых знаний о феномене «Человека Метагалактики», с его
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многочастным, многомерным, многоприсутственным, синтез-мирово-телесным
развитием, рассматриваемым во взаимодействии с экосферой планеты Земля
как центровки Метагалактики (см., напр.: [5]). Философия Синтеза способна
снабдить языкознание теоретико-методологическими основами равновесности
левополушарных и правополушарных методов лингвистического исследования
и научного познания, тем самым выводя его на новый уровень благодаря
эффекту синергии и открывающемуся масштабу позиции наблюдателя. Такой
подход к познанию метагалактических стандартов позволит в перспективе
выйти на формулировки основных языковедческих синтез-инвариантов,
которые возможно применить в любой практической деятельности во всех
сферах жизнедеятельности землянина ХХI века.
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Анотація. В статті здійснено аналіз творчого напряму магічного
реалізму. З’ясовано особливості роману Лаури Есківель «Чампураддо для
дружини мого чоловіка» як представника напряму магічного реалізму.
Ключові слова: магічний реалізм, мексиканський серіал, кохання,
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Abstract. The article analyzes the creative direction of magical realism. The
features of the novel «Like Water for Chocolate» by Laura Esquivel as a
representative of the direction of magical realism.
Key words: magіc realіsm, mexican soap opera, love, gastronomy
Постановка проблеми. Дебютний роман сучасної мексиканської
письменниці Лаури Есківель «Чампуррадо для дружини мого чоловіка» (інший
переклад - «Шоколад на крутому окропі») приніс наймолодшій авторці зі
славної когорти письменників «нового латиноамериканського роману» загальне
визнання. В творі гармонійно поєднані кращі традиції латиноамериканського
магічного реалізму та чуттєвість, легкість стилю. В романі продовжено традиції
магічного реалізму Габріеля Маркеса і Жоржі Амаду. Роман названо критиками
сучасною «Донною Флор», нагадуючи про визнаний роман Жоржі Амаду
«Донна Флор та її чоловіки». У 1994 році роман Лаури Есківель було
нагороджено премією Американської Асоціації книгопродавців.
Огляд літератури. Магічний реалізм як напрям латиноамериканської
літератури з’явився у другій половині ХХ століття До письменників, які
створювали цей напрям, можемо віднести Р. Даріо, Н. Гільєна, А. Карпентьєра,
Ж. Амаду, Х.-Л. Борхеса, Х. Кортасара, К. Фуентас, Л. Сеа, Г. Г. Маркеса.
Фактично, саме цими авторами було подолано відставання художньої культури
Латинської Америки від провідних культур Заходу.
Дослідник латиноамериканської літератури А. Ф. Кофман у своєму
виступі на Міжнародній науково - мистецькій конференції «Вплив магічного
реалізму Ґ. Ґарсіа Маркеса на світовий та український культурні
процеси»(2008) вказує на так звану міфологічну інфраструктуру
латиноамериканської художньої культури, яка є стійкою системою фіксованих
стереотипів художньої свідомості континенту (образ землі, трактування образів
дерев, житла, героїв, сімейних стосунків тощо). Загальний грунт і орієнтири з
«філософією латиноамериканської сутності» мають деякі дуже важливі явища
сучасної культури, передусім «новий латиноамериканський роман», «нове
латиноамериканське кіно» і «магічний реалізм».
Завдання статті. Характеристика рис творчого методу магічного реалізму
в романі мексиканської письменниці Лаури Есківель «Чампуррадо для дружини
мого чоловіка».
Основний текст. Магічний реалізм термін у літературознавстві, що
з’явився в зв’язку з приходом нової прози латиноамериканських письменників.
У ній багатостороння соціально - політична проблематика переосмислюється за
допомогою багатої народної міфології, фантастики і гротеску.
Серед найбільш відомих майстрів «магічного реалізму» – колумбійський
письменник Габріель Гарсіа Маркес (нар. 1928), роман якого «Сто років
самотності»(1967) мав феноменальний успіх в читацькому світі. Він ішов до
цієї книги добрі чверть століття, хоча до неї написав кілька талановитих творів,
у яких відбивалися проблеми і теми звітного творіння: розповідь «Ісабель
дивиться на дощ у Макондо»(1955), повісті «Опале листя»(1955), «Полковнику
ніхто не пише»(1957). Написані пізніше твори «Осінь патріарха»(1975)
«Хроніка оголошеної смерті»(1981), романи «Любов під час чуми»(1985),
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«Генерал у своєму лабіринті»(1989), «Щасливої дороги, пане президенте»(1992)
та інші створюють художню модель цілого світу в його відносності,
незавершеності.
Ще одна яскрава особистість, Жоржі Леал Амаду ді Фарія – знаменитий
бразильський письменник, громадський і політичний діяч. Академік
Бразильської Академії мистецтв і літератури. Творчість самого Жоржі Амаду
поєднала в собі афро - бразильські традиції і розповіді про рабстві, формуючи
уявлення про Бразилію, як про націю з багатонаціональною культурою і
традиціями.
Жоржі Амаду вводив у твори фантастичні елементи, гумор і чуттєвість,
його вважають одним з представників літератури магічного реалізму. Хоча в
пізніших роботах інтерес Амаду знову змістився до політичних тем, але все ж
ці елементи залишилися в його творчості.
Мексиканка Лаура Есківель презентує себе як ученицю метрів магічного
реалізму, зокрема ученицю і послідовницю Маркеса і Амаду. Популярність
Лаурі Есківель приніс роман «Шоколад на крутому окропі» або «Чампуррадо
для дружини мого чоловіка», написаний в 1989 році і вперше опублікований в
1990 році. У 1992 році роман був екранізуваний (ісп. Como agua para chocolate,
в російському прокаті – «Як вода для шоколаду»), причому сценарій до фільму
написала сама Лаура Есківель, а режисером був її колишній чоловік Альфонсо
Арау [5].
«Чампуррадо для дружини мого чоловіка» є заплутаною історією кохання
чоловіка та жінки, сюжетна лінія якого нагадує собою мексиканський серіал,
що не дивує, бо автором роману є уродженка Мексики, країни, де створення
кіносеріалів поставлено на промислову основу.
Уявлення про мексиканські серіали має кожний: він кохає її, вона кохає
його, але разом вони бути не можуть з - за якихось складних причин, які
читачу - глядачу спочатку детально не пояснюють. «Чампуррадо» якраз з цієї
когорти. Герої багато років не можуть одружитися, але потім дають волю своїй
пристрасті й буквально згоряють у своєму коханні. Уся ця історія кохання
розказана з гострим гумором і оздоблена великою кількістю мексиканських
рецептів, бо головна героїня роману Тіта – велика кулінарка, не просто
кулінарка, а майстриня - чарівниця, богиня кулінарії.
В романі чітко прослідковується поєднання містичного та повсякденного,
еротики та магії, реальності та вигадки, пристрасті та своєрідного гумору,
підкреслено роль їжі. Саме вона визначає композиційну структуру твору.
Кулінарія, рецепти, смак їжі – усе це є фоном. На якому розігрується любовна
історія. Тіта названа в романі Лаури Есківель «жрицею в древньому храмі
кулінарії», найкращі рецепти їй диктує привид кухарки Начі, причому це
страви дуже древні, «доколумбівської кухні». У ході приготування своїх
надзвичайних страв Тіта не просто додає в них екзотичні інгредієнти, вона
приносить жертву – кров її зранених грудей або її сльози стають причиною
дивовижних «алхімічних ефектів». У своїй магічній діяльності Тіта з Начі
доходять до наслідування Творцю, коли створюють з «ковбасок небачених
тварин» [2]. А книга рецептів Тіти – єдине, що чудесним чином вціліє на
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згорілому ранчо під шаром попелу і перейде спочатку до племінниці, а потім і
до онуки героїні. Тіта готує гарячі страви, які не тільки поширюють апетитні
запахи, але і зігрівають душу – піднімається температура у всього, що
потрапляє під вплив її кулінарії. Гарячі страви в цьому романі – універсальна
метафора торжества життя і любові: зустрівши свою любов, Тіта відчуває себе
як «пончик при зіткненні з гарячим маслом», а підносячи Педро «солодке
жовткове желе», відчуває його «спекотний, пропалюючий шкіру погляд». Все
життя Тіта не може позбутися крижаного холоду через своє розбите серце. А
йде вона з життя, згорівши від любові разом з Педро: «Рука об руку
отправились они к потерянному раю. И никогда больше не разлучались» [2].
На тлі кулінарних запахів і різнобарв’я смаків розказано сумну і
фантастичну, печальну і незвичайну водночас історію життя Тіти, наймолодшої
доньки в родині де ла Гарса. За давньою традицією свої сім'ї їй заборонено
виходити заміж, адже за родинною традицією молодша донька має доглядати
стару матір. У Тіти є одна особливість – вона має неперевершений талант до
кулінарії. Її коханий, зважаючи на складні обставини, одружується з сестрою
Тіти. Він робить це для того, щоб бути ближчим до своєї коханої, з якою не
може бути разом [2].
Ще одним особливим аспектом в романі є поєднання магічного і
реального. Так, по сюжету, з надзвичайно сильними переживанням у Тіти,
водночас з її стражданнями з’являється магічний дар. Він полягає в тому, що
люди, які куштують їжу, приготовану Тітою, переживають ті самі почуття, які
переживала сама Тіта в процесі приготування їжі. Вочевидь, саме цей аспект є
ознакою приналежності твору до жанру магічного реалізму, як і вся магія кухні.
Автор надзвичайно вдало поєднує реальність та вигадку, в ході читання тексту
магічність сприймається як абсолютно звичайна річ, як повсякденна частина
нашого життя. Наприклад, коли Тіта плакала в утробі матері через свою
складну долю: «А Тита, рассказывают, была настолько чувствительной, что,
еще находясь в утробе моей прабабки, когда та резала лук, плакала, уему ей не
было, — и плач ее был весьма громким... Однажды рев стал таким сильным,
что вызвал преждевременные роды… Как вы, наверно, догадались,
непременный шлепок по заднюшке тут не понадобился — новорожденная Тита
ревмя ревела еще до этого, — может быть, знала загодя, что ей на роду
написано прожить жизнь незамужней. Нача говорила, что Титу прямо вынесло
на свет невиданным потоком слез, которые растеклись по столу и залили чуть
ли не весь пол» [2].
Еротичність тексту проявляється в описі інтимних сцен Тіти з Педро.
Однак це – не єдиний вияв еротичності. В зв’язку з тим, що усі події
відбуваються на фоні приготування страв, то й сам процес кулінарії пронизаний
ледь вловимими нотами еротики та романтизму.
Лауру Есківель цікавить поєднання емоційного і інтелектуального життя
людини, взаємовплив емоції і думки, гармонія між ними. Старовинна сімейна
легенда у поєднанні з рецептами креольської кухні, домішана гострим гумором
і містичними витівками водночас являє дослідження глибинного емоційного
життя жінки.
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Автор вважає емоції видом енергії , яка підштовхує людину до дії. Люди
живуть емоціями і думками. Емоції і думки пов’язані – емоції породжують
думки, а думки змінюють емоційний стан людини. Емоції – це природнє
висловлення людської природи і водночас реакція людини на виклики життя.
Про все Лаура Есківель напише у своєму есе «Книга почуттів» значно пізніше.
В своєму ж першому романі письменниця лише закріпить твердження про
емоцію як особливий вид енергії, енергії , яка живиться зовнішнім світом, але і
впливає на зовнішній світ. Це протиставлення зовнішнього і внутрішнього, а
відповідно – чарівного і раціонального знаходиться в абсолютній гармонії з
теорією і художньою практикою магічного реалізму як художнього напряму
латиноамериканської літератури. Стихія кулінарії, що є неодмінною складовою
будь – якої цивілізаційної моделі, додає до твору «так звану міфологічну
інфраструктуру латиноамериканської художньої культури, яка є стійкою
системою фіксованих стереотипів художньої свідомості континенту», про яку
говорив у своєму виступі (дивись у початку статті) дослідник
латиноамериканської літератури А.Ф. Кофман.
Висновок. Отже, в статті здійснено аналіз твору Лаури Есківель
«Чампураддо для дружини мого чоловіка» як зразка літературного напряму
магічного реалізму. Зокрема, з’ясовано, що в творі існують наступні елементи,
притаманні жанру магічного реалізму: фантастичні елементи можуть бути
внутрішньо не суперечливі, але їх ніколи не пояснено; герої приймають та не
заперечують логіки магічних елементів; численні деталі сенсорного
сприйняття; часто використовуються різноманітні образи та символи; емоції,
чуттєвість та сексуальність особистості як соціальної одиниці описується дуже
докладно; спотворюється течія часу, який стає циклічним або взагалі не
помітним (ще один засіб – колапс часу, коли сучасне повторює чи нагадує
минуле); причина та наслідок часто міняються місцями – до прикладу,
персонаж може страждати «до» трагічних подій; широко використовується
міфологія та фольклор; події передаються у вигляді багатьох альтернатив –
голос оповідача перемикається з третьої на першу особу, часто трапляються
переходи між розповідями різних персонажів та внутрішнім монологом
стосовно до загальних взаємин та спогадів; минуле контрастує із сучасним,
астральне – з фізичним, персонажі – один з одним; ясний фінал твору дозволяє
читачеві визначитися, що ж насправді відповідає до дійсного перебігу подій фантастичне чи повсякденне.
Всі перераховані елементи є у романі Лаури Есківель «Чампуррадо для
дружини мого чоловіка», який здійснив значний вплив на розвиток
латиноамериканської літератури.
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EKPHRASIS IN ARTURO PEREZ-REVERTE`S NOVEL "THE FLANDERS
PANEL" AS SEMANTIC AND COMPOSITE CENTER OF THE WORK
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Анотація. Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми
екфразису як «вербальної репрезентації візуальної репрезентації».
Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному
Іншому: наприклад, роман-детектив «Фламандська дошка» іспанського
письменника Артуро Переса-Реверте – це варіант семантичної конверсації
живопису в літературний твір і водночас екфразис у цьому творі становить
смисловий і сюжетотвірний центр.
Ключові слова: екфразис, детектив-екфразис, екфрастична проза,
візуалізація.
Abstract. This article is about a theoretical understanding of ekphrasis, the
“verbal representation of visual representation”. Ekphrastic novel is the genre, in
which texts encounter their own semiotic «others», for example; ekphrastic detective
«The Flanders Panel» by Perez-Reverte represented a variant of semiotic conversion
work of painting in the literary text.
Key words: ekphrasis, ekphrasticdetective, ekphrastic prose, visuality.
Постановка проблеми. Зараз з боку літературознавців, філософів,
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мистецтвознавців спостерігається стійкий інтерес до поняття «екфразис».
Традиція екфразиса сягає своїм корінням античністі. З часом характер
екфразиса змінювався. Нова хвиля інтересу до екфразису як до синтезу різних
мистецтв почалася в кінці XIX століття.
Однією з найбільш ранніх областей взаємодії візуального та вербального,
мистецтва і літератури є екфразис. Традиційні об’єкти екфразиса – це
картини,скульптура, архітектура. У зв’язку з активною розробкою поняття
екфразиса в сучасному літературознавстві, спостерігається розширення (у
багатьох випадках-експериментальне) значення терміна від вербальної
репрезентації творів візуальних мистецтв до будь-якого художнього тексту,
складеного у невербальній семіотичній системі, включаючи музичну.
Дослідник теорії музики Клаус Клювер вводить систему німецьких
термінологічних значень для різновидів екфразиса: твори образотворчого
мистецтва – Bildgedicht, музики –Musikgedicht, архітектури – Architekturgedicht
[8].
Огляд літератури. Сучасний Оксфордський словник визначає екфразис як
«риторичний опис предметів мистецтва». «Енциклопедія роману» (2011)
розглядає екфразис у статті «Опис», оскільки він визнаний варіантом опису, як
це було у риториках E. Феоначи Л. Домерона [1], а не жанровим утворенням.
Виділяючи дескрипцію й нарацію услід за Ж. Женеттом як відмінні форми
оповіді, Синтія Волл, писала, що в літературі ХХ ст. «екфразис дедалі більше
відривається від його класичного розуміння живої репрезентації якогось із
творів мистецтва, перестає бути частиною оповіді (додаючи слова й сцени або
актуальні міркування про явища мистецтва до сюжету), обтяжуючи оповідь,
стаючи самодостатнім та перериваючи основну оповідь» [7,с. 234-235]. Вона
віднесла екфразис до опису, хоча й не заперечила можливість жанрового
розвитку. Мек З. і Сміт Дж. (Mack R., Smith JR.) виділяли екфрастичну
традицію в середині реалістичного роману та передрікали у 1980 році
майбутній розвиток цієї традиції в окрему жанрову форму. Карен Л. Льювіс
(2004) виділила в окрему жанрову группу екфрастичні новели доби
вікторіанства.
Основний текст. Переважно як семіотичне явище розглядає екфразис
відомий літературознавець Ю.М. Лотман. Функції екфразиса в літературному
тексті – інформативна, дієгетична, екрануюча, естетична та ін. – здійснюються
в зоні напруги між двома текстами. На думку Лотмана, «переключення з однієї
системи семіотичної свідомості тексту в іншу, на якомусь внутрішньому
структурному рубежі, складає в цьому випадку, основу генерування сенсу. Така
побудова, насамперед, загострює момент гри в тексті: з позиції іншого способу
кодування, текст набуває рис підвищеної умовності, підкреслюється його
ігровий характер: іронічний, пародійний, театралізований і т.п. сенс. Одночасно
підкреслюється роль меж тексту, як зовнішніх, які відокремлюють його від не
тексту, так і внутрішніх, що розділяють ділянки різного кодування»[2, с. 66].
При цьому Ю.М. Лотману представляється проблематичним можливість
адекватного перекладу з візуальної «мови» на вербальну. Згідно думки вченого,
«іконічні(недискретні, просторові) і словесні (дискретні, лінійні) тексти
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взаємно неперекладні, виражати «один і той же» зміст вони не можуть в
принципі»[2, с. 217]. На нашу думку, трансформації семіотичних
закономірностей в образотворчому мистецтві ХХ століття дозволяють зняти
категоричність формулювання Ю.М. Лотмана.
Окремо варто зупинитися на проблемі функціонування «Реального» і
«вигаданого» екфразиса. Історія екфразиса як жанру починається саме з
«віртуальних» описів («Картини» Філострата). Античний екфразис як
риторична фігура являє собою квінтесенцію софістики, варіант фальсифікації,
вид витонченої, майстерної вигадки, оманливої для слухача / читача, які
уявляють себе глядачем, а насправді введеного в оману красномовством
софіста. Дослідниця Н.В. Брагінська відзначає, що в епоху еллінізму «вигадані
картини робляться постійною прикрасою белетристики цієї пори <...>.
Просочування словесного мистецтва живописом і пластикою позначається в
таких вигаданих екфразисах набагато яскравіше, ніж в точних і уважних
описах» [1, с. 271-272]. Збільшення значення вигаданого екфразиса
спостерігається в сучасній літературі, що пов’язано з особливою культурноісторичною ситуацією.
Потрібно відзначити, що описи творів мистецтва містяться і в текстах
реалізму. Однак фундаментальна відмінність між інкорпорацією в системі
«первинних» або «вторинних» стилів полягає в наділенні екфразиса різними
семіотичними функціями. Як вказує російський дослідник І.П. Смірнов [5, с.
18], тип свідомості, характерний для так званих «первинних» стилів,
заснований на семантичній операції інтерпретації знаків (текстів мистецтва) як
референтів (соціофізичного середовища). Текст в «первинних» стилях
прозорий, він створений для того, щоб відображати (моделювати, екранувати,
заміщати) реальність.
Подібні стратегії нарративізації екфразиса характерні як для сучасної
прози. У сучасних екфрастичних романах, зокрема в романі іспанця А. ПересРеверте «Фламандська дошка»( «La tabla de Flandes»), саме описи творів
мистецтва є сюжетним, композиційним, смисловим центром. Іспанський
письменник Артуро Перес-Реверте пише у жанрі інтелектуального детективу.
Його дебютний роман «Фламандська дошка» (1990) занурює читача в світ
мистецтва, шахів та історії.
Дослідники в своїх працях дають різні визначення екфразиса. В даному
випадку, слідом за М. Рубін і С. Франк [3, с. 46] ми визначаємо екфразис як
словесне відтворення реальних і вигаданих творів образотворчого мистецтва,
насамперед живопису, графіки та скульптури.
Екфразис в дійсно існуючому артефакті може бути одним з механізмів
збереження і передачі культурної пам’яті [3, с. 68] і, таким чином, реалізує
мнемонічну, культурозберігаючу функцію мистецтва. Класична література в
даному випадку виступає своєрідним «музеєфікатором» творів мистецтва,
здійснюючи функції ціннісного відбору, художнього опису та консервації. Ці
інтенції виявляються в реалістичній прозі.
Одна з основних функцій екфразиса в тексті,відноситься до жанру
детектива, – це сюжетотвірна функція. Саме картини в романах відіграють
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значну роль в розвитку сюжету, саме їх таємниця стає головною інтригою в цих
романах. Також екфразис виконує філософсько-естетичну, культурноісторичну, міфологізуючу та експресивну функції, функцію моделювання
альтернативної дійсності, функцію оновлення і збагачення літературної мови.
Аналіз екфразиса в тексті показав, що письменник віддає перевагу
міметичному екфразису, тобто він воліє говорити про реально існуючі
предмети мистецтва. Артуро Перес – Реверте використовує в якості основного
зображення вигадану картину середньовічного художника. Письменник
використав неміметичний екфразис, фактично створив і детально описав
картину вигаданого художника Пітера ван Гюйса «Грав шахи», а також
відтворив і ту історичну епоху, в яку вона нібито була створена. Такий хід не
тільки розширює межі художнього тексту, але і відкриває більш широкі
перспективи і можливості для творчості. Для читачів це цінне тим, що, не
знаючи реально існуючого предмета, про який йде мова, йому доводиться
спиратися лише на описи автора, і це сприяє розвитку фантазії, здатності
одночасно читати і уявляти прочитане.
Перес-Реверте використовує в сюжетній лінії тему розкриття давньої
таємниці, що прихована в картині. В мистецтві часто натрапляємо на символи й
таємні шифри. Проблема в тому, що ми не завжди маємо ключ для розгадки
цих посилань, особливо стародавніх. У детективі йдеться про картину
фламандського художника XV століття Пітера ван Гюйса «Шахова партія», на
якій зображені історичні постаті: принц Фердинанд
Остенбурзький з
дружиною Беатріс Бургундською та лицар Роже Араський. Талановитий
молодий реставратор Хулія, працюючи над цим полотном, за допомогою
рентгенограми несподівано виявляє затертий напис «Хто вбив лицаря?».
Навколо розкриття цієї загадки закручується фабула детективу. До розкриття
таємниці долучаються різні персонажі: реставратор Хулія, відомий знавець
історії живопису професор Альваро Ортега, антиквар Сесар Ортіс де Посас,
шахіст Муньйос. Рухаючись крок за кроком, вони намагаються відтворити
шахову партію, щоб відповісти на питання «Хто з’їв коня»? тобто «Хто вбив
лицаря?». Розслідування середньовічного злочину породжує вбивства, що
розпочалися через 500 років після написання картини: таємничий шахістневидимка провокує їх на шахову гру, в якій людські життя стають ціною
програшу.
Роман Артуро Переса-Реверте «Фламандська дошка» відкриває читачеві
світ антикварів і колекціонерів, у якому старовинна картина фламандського
художника XV століття Пітера ван Гюйса є центром сюжету та ключем до
розгадки жорстоких злочинів, що скоєні в наші дні: за кожну програну фігуру в
шаховій партії заплачено людським життям. Злочини тривають, і все яснішим
стає жахливий задум вбивці...
В цілому у всіх детективах головує прямий екфразис, тобто автор або
описує, або позначає якийсь артефакт. В основному, це згорнуті екфразиси
(особливо при описі архітектури), хоча при візуалізації артефактів
образотворчого мистецтва виникає досить довгий і детальний опис: «Це була
побутова сцена, відтворена зі старанним реалізмом, яким позначені роботи
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художників п’ятнадцятого століття; один із тих інтер’єрів, зображуючи які за
допомогою нової в ті часи техніки малювання олією великі фламандські
майстри заклали основи сучасного живопису. Центральними постатями тут
були двоє чоловіків середнього віку та благородної зовнішності, котрі сиділи з
двох боків шахівниці, на якій розігрувалася партія. На задньому плані
праворуч, біля стрілчастого вікна, що облямовувало даленіючий краєвид, дама
в чорному вбранні читала книгу, яку примостила на колінах. Сцену
доповнювали ретельно, в дусі фламандської школи вималювані деталі,
відтворені з просто-таки математичною точністю: меблі та прикраси, білочорна кахляна підлога, малюнок килима, навіть невеличка тріщинка в стіні та
тінь від цвяшка на одному зі сволоків. З не меншою скрупульозністю були
зображені шахівниця та фігури, а також риси, руки та одяг персонажів; такий
реалізм надавав картині надзвичайної витонченості завдяки живості барв, проти
яких виявилося безсилим навіть спричинене плином часу потьмарення
первісного лакового покриття.»
Висновок. Дослідження в цьому напрямі надзвичайно цікаві, оскільки
продукування в них ідеї єдності мистецтв, єдиного холістичного континууму
культури знаменує відхід від парадигми жорсткої видової диференціації
мистецтв та секуляризації наукового знання. Коректність у застосуванні інтердисциплінарних термінів, призначених для літературознавчого вжитку, лише
сприятиме цілісному осмисленню специфіки міжвидових процесів, а водночас –
розмежуванню численних інтеракційних явищ та загальній диференціації
дескриптивності в літературних творах. Підтвердженням наявності цього
процесу є сучасні романи , у центрі композиції яких вміщено екфразис. Одним
з таких творів являється інтелектуальний детектив іспанського письменника
Артуро Переса-Реверто «Фламандська дошка», де опис вигаданої картини
вигаданого середньовічного художника містить ключ до розв’язання загадки
вбивств.
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Анотація. У статті розглянуто відображення міфічних образів давньої
релігії, уявлення українців та проаналізовано застосування їх Лесею Українкою
на матеріалі драми-феєрії «Лісова пісня». З’ясовано характерні міфоознаки
образів твору.
Ключові слова: міфологія, фольклор, міфічні образи, міфоознаки.
Abstract. In the article the display of images of mythical ancient religion, the
idea Ukrainian and analyzed their use of the material Lesia Ukrainian drama
extravaganza “Lisova pisnya”. It was shown images of typical mifooznaky work.
Key words: mythology, folklore, mythical images, myth signs.
Вступ.
Як про невтомну проповідницю української національної ідеї і борця за
самостійну Україну говорять сьогодні про Лесю Українку. І в усі часи щиро
відзначали її самобутній твір «Лісова пісня», в якому письменниця зібрала
міфічні образи давньої релігії, уявлення українців та інших сусідніх народів.
Відтворюючи казковий світ рідної Волині, через міфічні образи та народну
символіку поетеса передає красу і душу природи, гармонію людини з
природою. У цьому легендарному творі найповніше зібрано Богів і духів, які
завжди жили поряд з людьми. Найбільш популярними є ті образи, імена яких
письменниця винесла на початок твору у «список дійових осіб», куди, окрім
людей, увійшло лише 13 імен, але У тексті можна зустріти ще й імена 30
міфічних постатей, які були внесені в розмову персонажів. Уособлено
згадуються також дерева і кущі. Коли Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб
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сточити сік, Мавка хапає його за руку: «Не ріж! не убивай!.. Не точи! Се кров її.
Не пий же крові з сестроньки моєї!...» Коли Лукаш зізнався Мавці: «Я думав,
дерево німе, та й годі», то почув від неї слова, які могли б стати епіграфом до
«Лісової пісні»: «Німого в лісі в нас нема нічого!». Розкриття образів у творі —
це не механічне перенесення фольклорних матеріалів, а складний творчий
процес, що доводить: Леся Українка дуже добре орієнтувалася у величезній
кількості українських народних повір’їв і виявила майстерність у відтворенні
міфологічних постатей.
Наприклад, образом дядька Лева у п’єсі репрезентовано світ людей. Хоча
прототипом для персонажа послужив дядько Лев Скулинський з села Жабориці
над озером Нечимним, в якого Леся з матір’ю й сестрою пробули три дні й три
ночі, цей образ водночас і глибоко міфологічний, ім’я його значуще. У
міфології і фольклорі багатьох народів лев — це символ вищої божественної
сили, могутності, влади, величі, сонця й вогню. З його образом пов’язують
також розум, благородство, доблесть, справедливість, гордість, хоробрість,
пильність. У «Лісовій пісні» Лесі Українки дядько Лев виступає господарем
лісу; він, як і Лісовик, досконало знає його життя. Лісовик з повагою ставиться
до нього і зауважує, що це єдиний з людей, який вміє правильно поводитися в
лісі, і свої знання він завжди застосовував при потребі. Для нього немає відьом
у лісі, на його думку, вони — «по селах», для нього ліс — скарби. Саме з
дядьком Левом пов’язаний у «Лісовій пісні» образ дуба, який постає у творі
універсальною моделлю лісу як світобудови; поруч із дубом дерева й кущі як
міфознаки цієї великої цілості. У багатьох індоєвропейських традиціях дуб —
священне дерево, житло бога чи богів, небесні ворота, через які божество може
з’явитися перед людьми. З дубом, його листям співвідноситься ідея краси,
могутності, гідності. Тому Леся Українка й поєднує образ дядька Лева, царя
лісу, з образом дуба — царським деревом, з яким пов’язувалось походження
людського роду. Дуб у Лесі Українки втілює концепцію світу, в якому воєдино
злиті протиставлення: добро-зло, земля-небо, життя-смерть, верх-низ, світлотемрява. Дуб виступає символом пам’яті про минуле й надії на майбутнє,
символізує гармонію людини і природи. Зі смертю дядька Лева та знищенням
дуба порушується сенс взаємостосунків людини й природи, настає відплата
людям… У цих паралельних образах показано також шанобливе ставлення до
народної культури, осягнення людиною таємниць буття.
Найчисленніші представники демонічного світу, що змальовані в драміфеєрії - русалки. Леся Українка русалчин рід індивідуалізує в образах Русалки
водяної, Русалки польової, Потерчат, Мавки. Вони здатні творити як добро
(оберігати людину від хвороби, а поле від стихії), так і зло (залоскочувати до
смерті, особливо юнаків, насилати на поля град, закручувати сіті рибалок).
Мавка — це безсмертна, як сама природа, прекрасна мрія народу про щастя,
про вільне творче життя. Образ Лесиної Мавки — це символ ідеальної,
гармонійної особи, яка узгоджує свої потреби із законами природи, пізнає світ
через своє «я», живе з любов'ю до людини і здатна на самопожертву в ім'я
людини, вона має «в серці те, що не вмирає».
Водяним царством керує Водяник - це дбайливий господар своїх володінь,
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турботливий батько, котрий не терпить непослуху і втручання у своє царство.
До водяного царства належить також Той, хто греблі рве - символ весняної
бурхливої води, руху, волі. Він непередбачуваний і нічим не дорожить.
Руйнівник за вдачею, він справді — наче повінь. Але разом з тим його
невгамовність, сила, шаленість не можуть не подобатись. Озеро служить
прихистком ще для Потерчат і Куця. Його образ повністю запозичений із
народної міфології разом зі всіма особливостями (нічні катання на цапові й таке
інше). Потерчата— це русалки з народних балад, тобто втоплені нехрещені
байстрята. Потерчата теж завдають людям лиха, бо заманюють вогниками у
трясовину. Їхні образи — а це у драмі бліді дітки в біленьких сорочечках —
викликають жаль, бо вони не вибирали собі долю.
Лісову силу репрезентує Лісовик, він має неабияку силу і належить до
нечистих, бо лише вони могли перетворити людину на вовкулаку. Лісовик і
Водяник у народній уяві - чорти. Своє існування нечистий розпочав ще до
створення світу. Одна з народних легенд розповідає, що Бог побачив чорта
серед хаосу і забрав до себе. Проте чортові було сумно одному і він захотів
мати товариство. Бог порадив умочити у воду палець і тріпнути позад себе. Так
за легендою створилася й інша нечиста сила. Важливу роль в міфологічній
концепції твору відіграє постать вовкулаки, на якого було обернуто Лукаша. Як
тільки людина робилася вовкулакою, вона вночі вкривалася звірячою шерстю і
втікала від інших людей. У «Лісовій пісні» образ вовкулаки символізує спокуту
й очищення душі. А ще буває тут залітний гість Перелесник. Він нагадує
вогонь, що спалює довірливі дівочі серця. У народних повір'ях образ
перелесника не менш відомий, ніж, наприклад, русалок. Навіть приказка є:
«дістати перелесника», тобто втратити через пристрасть розум. Перелесникспокусник у творі не такий невибагливий серцеїд, як у фольклорі. Щось
пов'язує його з Мавкою. Мабуть, тому він спопеляє її саме тоді, коли їй
загрожує людський глум, щоб не дати людям позбиткуватися над нею.
Якщо уважно поглянути на ці образи, то можна легко помітити, що вони
поділяються не лише на сфери перебування: Небеса, повітря, гори, ліс, поле,
вода, земля, хата тощо, але й на цілі родини. Якщо Русалка водяна називає
Водяника «батьком», то лісовика називає «дідусем». Мавка також називає
Лісовика «дідусем», а Лісовик, говорячи Мавці про соснові бори, зауважує:
«наша Баба любить у них зимувати». Хто ця «Баба»? Чи не вона покровителька
усіх покійних душ? Мавка називає Вербу «матінкою», а Березу – «сестрицею».
Русалка Польова називає «сестрицею» Мавку. Нескладно припустити, що
сестрами є всі русалки і мавки. Від Русалки Водяної дізнаємося, що в Куця є
матінка й баба, у Того, що греблі рве є мати - Метелиця Гірська, а від
Перелесника - про його сестриць Літавиць - гірських русалок.
Можна нині сперечатися, наскільки правдиво Леся Українка передала
міфологічні відомості й знання, які ще затрималися на Волині в кінці ХІХ - на
початку ХХ століття, а які створила сама чи привнесла з міфологічної традиції
інших народів, але, без сумніву, цей твір містить найповніші відомості про
невидимий світ наших давніх Предків. У творі, ніби стирається межа між
світом людей і невидимим міфічним світом.
Научный взгляд в будущее

70

Том 4. Выпуск 1(1)

Философия и филология

Висновки.
Сьогодні вже ніхто не вірить в Мавку чи Лісовика. Міфи і ритуали наших
предків відживають і відходять назавжди. Сьогоднішнє покоління до них не
тільки не звертається, а й часто їх не знає. Від природного середовища ми в
якійсь мірі звільнилися, але проблеми і тривоги залишилися, вони просто
перемістилися в іншу сферу – сферу суспільних відносин. Людина, як і раніше,
вдається до психологічного захисту, тільки сьогодні кожен створює власну
систему захисних механізмів, кожен спотворює світ на свій лад.
А «Лісова пісня» залишається лише як згадка про такий рідний і такий уже
далекий світ наших предків, світ, від якого ми відмовилися, і на заміну якому
ще не створили кращого.
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Аннотация. В работе рассматривается одна из модальностей
чувственности – звук, как мощный фактор воздействия на психологическое,
эмоциональное и физиологическое состояние человека. Указывается, что
внимание исследователей привлекают, как правило те аспекты звука, которые
имеют аксиологическую значимость в культуре, при этом анализ негативного
воздействия звука на человека остается за рамками рассмотрения. Однако
сегодня необходим комплексный анализ воздействия звуковой среды на
человека, включающий как ее гармоничное, так и дисгармоничное влияние.
Поскольку звуковая среда, окружающая современного человека, отличается
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крайней
избыточностью,
возникает
необходимость
формирования
аудиоэкологической обстановки, оптимальной для комфортного состояния
человека.
Ключевые слова: модальность, чувственность, звук, шум, дестабилизация,
звуковая экология
Abstract. The paper deals with one of the modalities of sensibility as the sound
like a powerful factor of influence on the psychological, emotional and physiological
state of a person. It is noted that attention of researchers attracts typically those
aspects of the sound which has axiological significance in culture, wherein analysis
of negative impact of sound on the human remains outside consideration. It is
necessary to have a comprehensive analysis of the impact of the sound environment
on a person, including both its harmonious and disharmonious influence. Due to the
fact that the sound environment surrounding modern human differ from extreme
redundancy is necessary to form radioecology environment optimal for comfort zone
of human.
Key words: modality, sensuality, sound, noise, destabilization, radioecology.
Вступление. Традиции аксиологического подхода к исследованию
чувственности свойственны уже античности. Так Пифагор анализирует звук,
как модальность чувственности, как лечебное средство против уныния и
терзаний, снятия смятения после проведённого дня, тем самым, обеспечивая
человеку покой и умиротворение. Влияние ритмов и мелодий на настроение и
состояние человека объясняет их использование в ритуальных и религиозных
обрядах. Одной из важнейших функций звука, как модальности чувственности,
является релаксационная функция, направленная на восстановление
психофизиологического статуса человека, что достигается посредством
музыкотерапии и звукотерапии, регулирующими психоэмоциональное
состояние человека, снижающими последствия стресса, укрепляющими
здоровье, что в своих исследованиях показывают Г.-Г. Декер-Фойгт,
И.Е. Вольперт, В.И. Петрушин, С.В. Шушарджан и др. При этом применение
музыки не ограничивается только терапевтическими возможностями, музыка
используется как средство социальной реабилитации; как активный метод
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы
психической организации; как средство повышения продуктивности учебных
занятий; как фактор формирования комфортной производственной среды,
направленный не только на повышение работоспособности человека, но и на
компенсацию вредных факторов и пр.
Однако сегодня возникает потребность использования такого понятия, как
«звуковая экология», которое экстраполируется на акустические явления,
связанные в первую очередь с урбанизацией и иллюстрирует не только
гармоничное воздействие звуковой среды на человека, но и её дисгармоничное
влияние, поскольку звуковая среда, окружающая современного человека,
отличается неоднородностью, дисгармоничностью и крайней избыточностью.
Обзор литературы. Звук, как мощный фактор воздействия на
психологическое, эмоциональное и физиологическое состояние человека, был
расс в работах Н.Л. Валина «Звуковая среда и шумовое загрязнение»,
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Д.Б. Захарьина «От звукового ландшафта к звуковому дизайну», А.С. Клюева
«Музыка как средство психотерапевтического воздействия», В.Н. Носуленко
«Психология слухового восприятия», Г. Орджоникидзе «Звуковая среда
современности», Е.В. Папченко «Аксиологическое измерение чувственности
как стабилизирующий фактор жизнеустройства человека» и др. Однако
внимание исследователей привлекают, как правило те аспекты звука, которые
имеют аксиологическую значимость в культуре. При этом детальный анализ
негативного воздействия модальностей чувственности остается за рамками
рассмотрения.
Основной текст. Обращаясь к рассмотрению воздействия негативных
факторов на человека посредством такого вида чувственности, как слух и
соответствующей ему модальности – звука, можно отметить, что ещё в XVIII в.
Э. Бёрк, рассматривая воздействие на человека посредством звука, приходит к
выводу о том, что «одной чрезмерной громкости достаточно, чтобы подавить
душу, приостановить её действие и наполнить её страхом. Шум больших
водопадов, рёв бурь, гром, пушечная пальба вызывают в душе сильное и
ужасное впечатление. … Крик огромной толпы производит такое же
впечатление и одной только силой своего звука настолько изумляет и поражает
воображение, что в этом потрясении и смятении духа самые закалённые души
едва могут устоять и удержаться от того, чтобы не присоединиться к общему
крику толпы» [1, с.112].
В повседневной практике шум значительно ухудшает условия труда,
оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека: ускоряет
утомляемость, приводит к профессиональным заболеваниям (частичной или
полной глухоте), снижает остроту зрения, вызывает нежелательные
психологические и физиологические реакции (ослабляет внимание, память,
снижает скорость реакции, нарушает процессы деятельности центральной
нервной системы и головного мозга). Среди работников, подверженных
высокому уровню шума, и людей, живущих рядом с аэропортами,
промышленными предприятиями, шумными улицами, наблюдаются как
временные, так и постоянные нарушения физиологических функций [2, с.18 –
26]. Кроме того, продолжительное воздействие высокого уровня шума может
привести к развитию таких хронических заболеваний, как гипертония,
ишемическая болезнь сердца. Исследования показывают, что шум оказывает
негативное воздействие на выполнение умственных заданий: навыки чтения,
решения задач, запоминания и общее внимание ухудшаются от воздействия
шума. Так характерное сегодня для больших городов «шумовое загрязнение»
сокращает продолжительность жизни их жителей на 10-12 лет [3, с.14 – 15].
Негативное влияние на человека от шума мегаполиса на 36% более значимо,
чем от курения табака, которое сокращает жизнь человека в среднем на 6-8 лет.
Акустическая загрязнённость окружающей среды – шум – считается одной
из важнейших экологических и социальных проблем. Законодатели не
успевают быстро реагировать на изменение условий и уклада жизни населения,
в том числе потому, что темп жизни современного человечества значительно
ускорился по сравнению с началом XX века и тем более предыдущими
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эпохами. Не успевает реагировать на изменение условий жизни и общественное
правосознание, поэтому вновь принимаемые нормативные акты не начинают
исполняться так быстро, как это требуется, а в случаях, когда они изданы в
целях охраны здоровья человека (как законодательство по защите от шума),
небрежение населения и должностных лиц приводит к потере здоровья всей
нации [4, с.226 – 227]. В США (штат Мэриленд) с середины 70-х годов XX века
действует Программа контроля шума, в рамках которой шум признан вопросом
качества жизни.
Законодательным Собранием Оренбургской области принят «Закон о
тишине», который налагает ограничения на работы, сопряженные с шумом,
производимые в выходные и праздничные дни, в утренние и вечерние часы [5].
Закон направлен на то, чтобы дать понять, что шум это тот же мусор,
брошенный в неположенном месте. В Орловской области проходит публичное
обсуждение
проекта
закона,
предусматривающего
законодательное
установление запрета нарушения тишины в дневное время [6]. При этом
обсуждается как оптимальное время для соблюдения тишины, так и запрет
каких видов шума необходимо предусмотреть в законопроекте (шум от
выполнения ремонтных, строительных работ в многоквартирных домах, все
виды шума, превышающие допустимый постоянный уровень звука в дневное
время 40-45 децибелов и пр.).
Все это свидетельствует о том, что звуковая среда, окружающая
современного человека, должна быть оптимальной для его комфортного
состояния. На основе данных аудиоэкологии, исследующей воздействие на
человека природных и техногенных звуков, М.А. Романюк предлагает способы
управления акустической средой современного человека, с целью обеспечения
гармоничного состояния среды внутри производственного, жилого или
учебного помещения [7, с.117 – 118].
Заключение и выводы. Было рассмотрено дисгармоничное и
дестабилизирующее влияние звука на человека.
Были
получены
выводы
о
необходимости
формирования
аудиоэкологической обстановки, оптимальной для комфортного состояния
человека.
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Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
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DEVELOPMENT COMPLEXITY OF EWALD ILYENKOV.
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Dnepropetrovsk, Chernyshevsky 24a, 496000

Аннотация. По крайней мере два обстоятельства ориентируют на особое
отношение к философскому наследию Э. Ильенкова. Во-первых, становится
все более настоятельной потребность перехода от чисто идеологического (а
значит иллюзорного) осмысления общественных процессов к подлинно
теоретическому их осмыслению. Во-вторых, кратно возрастает число
молодых людей, подготовленных и уровнем развития культуры и
обстоятельствами жизни к тому, чтобы стать социально значимыми
личностями, что невозможно без овладения подлинной культурой мышления.,
открывающей
путь к овладению искусством оперировать понятиями,
достигнутыми философией в течение двух с половиной тысяч лет.
Ключевые слова: материалистическая диалектика, культура постижения
личностного бытия, «микроансамбли свободных индивидуальностей»,
философии как науки и как одна из форм общественного сознания.
Annotation. At least two things are oriented on a special attitude to the
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philosophical heritage of Ilyenkov. First, it is becoming more urgent need to move
from a purely ideological (and therefore illusory) understanding of social processes
in their true theoretical understanding. Second, there is a multiple increase of
number of the young people who has been trained with the level of culture
development and their life circumstances in order to become socially important
personalities. This achievement would be impossible without handling of the genuine
thinking culture, which opens the way of handling of the skill of operating with those
concepts, which were reached by Philosophy for 25 hundreds of years.
Key words: the materialistic dialectics, the understanding of the personal
existence culture, "micro assemblies of free individuals", Philosophy as a science,
and as one of the form of social consciousness.
Дискуссионными остаются вопросы. Возможно ли в принципе
философско-теоретическое осмысление той эпохи, в которой мы оказались?
Возможна ли философия, помогающая личностно развитому индивиду
двигаться более осознанно к реализации своего жизненного предназначения?
В философии Э. Ильенкова представлена творчески освоенная и развитая
философия Маркса и Энгельса (а также Спинозы и Гегеля), переведенная на
язык, доступный здравому человеческому рассудку. Соответственно она
оказывается интересна и поучительна как профессионалам философам,
заинтересованным в философии, «действительно заслуживающей этого
названия», так и молодым людям, открытым к реализации потенциала
личностного развития. И в то же время оказывается достаточно сложна для
подлинного освоения и творческого применения. «Само легкое, - замечает
Гегель, - обсуждать то, в чем есть содержательность и обстоятельность,
труднее - его постичь, самое трудное то, что объединяет и то и другое –
воспроизвести его»[1,3] Если говорить о профессионалах, ориентированных на
творческое развитие своего личностного и профессионального потенциала, то
большинство из них, будучи захвачены потребностью и возможностью через
обращение к философии Ильенкова «обсуждать то, в чем есть
содержательность и основательность», фактически останавливаются на этом.
Постижение «содержательности и основательности», что есть в концепции
Ильенкова, предполагает рассмотрение ее как такой содержательной формы, в
категориально-понятийном пространстве которой должна решаться как
проблема самопознания, так и теоретического осмысления той новой
реальности, в которой мы оказались. Ильенков говорит о необходимости
научится «смотреть на мир, на себя и на мышление глазами основных
философских систем, образующих азбуку разума». Наиболее продвинутые
ученики и последователи Ильенкова предлагают нам образцы «постижения» и
развития отдельных граней и сторон этого великого и целостного направления.
Однако объединить обсуждение и постижение на путях «столкновения
теоретического осознания действительности, взятого в его лучших образцах, с
самой действительностью» [3,124] не удается пока никому. Кто из современных
философствующих субъектов, очарованных «свободой» западного мира,
согласится с утверждением Ильенкова (а тем более продемонстрирует на деле
возможность его) о том, что «именно материалистическая диалектика
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вооружает мышление человека способностью и умением строить объективно
истинный образ окружающего мира, способностью и умением переделывать
этот мир в согласии с объективными тенденциями и закономерностями его
собственного развития»? [5,7]. На уровне современного обывателя
утопичными, опасными и даже опровергнутыми самой жизнью являются
утверждения Э. Ильенкова о том, что «коммунизм не сказка о красивом
будущем, а реальное движение современности, единственно способное
разрешить
противоречия
между
колоссально
разросшимися
производительными силами современной индустрии и всей совокупностью
отношений между живыми людьми»[3, 311]. Наиболее актуальна и таинственна
для постижения проблематика открытости (или закрытости) современных
молодых людей к освоению философии Ильенкова. Если философия, в данном
случае философия Ильенкова, «концентрирует в себе известный способ
мышления, известную логику и проясняет ее для самого мыслящего
человека»[4,19], то это возможно только при том условии, что этот «известный
способ мышления» уже был предварительно преподан молодому человеку
самими обстоятельствами его жизни, самими условиями личностного развития.
С целью получения материала для размышления по данному вопросу
обратимся как к уточнению понятия философии, так и к рассмотрению
обстоятельств и условий ее возникновения (а значит и возрождения, и
освоения?).
1. Применительно к запросам времени Ильенков акцентирует внимание на
рассмотрении философии и как науки, и как одной из форм общественного
сознания, определяемой, в конечном счете, экономическими отношениями
общественной жизни. В то же время этот подход не исключает рассмотрения
иных аспектов в понимании им философии. Философия включает в себя, вопервых, культуру самопознания личностно развитого индивида («Сократ –
воплощение философии» К.Маркс), во-вторых, культуру мышления, наиболее
полно воплотившуюся в материалистической диалектике, являющей собой
«метод наиболее правильный в научном отношении» (Ф.Энгельс), в-третьих,
культуру познания и преобразования мира, на основе познанных
закономерностей («философия призвана не только объяснить, но и изменить
мир» К.Маркс). У подлинных философов все эти три грани философской
культуры наличествуют в их единстве и диалектическом взаимодействии, хотя
некоторые из них в определенных исторических условиях и обстоятельствах
оказываются как бы в тени. Безусловно, что исходным в их философском
становления всегда выступала культура постижения личностного бытия. Даже
Гераклит, говоря о своих занятиях натурфилософией, утверждал: «Я искал
самого себя». Исходным моментом и к появлению, и к освоению философской
культуры выступает ситуация философствования, в которую оказывается
поставлен индивид, вынуждаемый к этому как критическими обстоятельствами
самой жизни, так и тем фактом, что в рамках уже освоенной системы
мышления и мировоззрения он не может понять и ситуацию, и самого себя.
Подлинное философствование предполагает способность «иначе видения»,
глубину мысли, самостоятельность мышления, ориентированного на
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постижение объективности, на постижение истины бытия. Философия как
форма общественного сознания включает в себя, как известно, два уровня:
собственно теоретического освоения действительности и духовнопрактического. И в онтогенезе и филогенезе духовного развития человека
первоначально утверждается духовно-практический уровень. Сознание, - как
замечает Маркс, - в момент своего возникновения первоначально
«непосредственно вплетено язык реальной жизни» и только в дальнейшем по
мере отделения умственного труда от физического приобретает относительную
самостоятельность и способность активно воздействовать на общественное
бытие, в том числе и на само философствование как идеальную компоненту
повседневной жизни людей. Почему возникает философия, ведь было время,
когда люди обходились и без нее? Почему возникают такие условия и
обстоятельства жизни, которые в одних обстоятельствах не испытывают
потребности в философии, а в других настоятельно требуют ее возрождения? Я
полагаю, что утверждение Гегеля, что философию можно первоначально
определить как мысленное рассмотрение предметов, имеет право на
существование, если под «мысленным рассмотрением предметов» разуметь ту
ситуацию философствования, в которую попадают люди в обстоятельствах,
выбивающих их из колеи повседневности.
2. В определенных исторический период Древней Греции в отдельных ее
регионах сложились обстоятельства, когда, во-первых, система мышления
(мировоззрения, сознания), основанная на утилитарно-прагматическом
отношении к «вещам» обнаружила себя как препятствие к достижению более
эффективных результатов как в сфере материально-производственной (основа –
ремесленное производство), так и в сфере общественно-политической жизни, и,
во-вторых,
обнаружились
условия
(демократическая
организация
общественной
жизни,
появление
«микроансамблей
свободных
индивидуальностей»), при которых, на основе отделения умственного труда от
физического, начало складываться философско-теоретическое мировоззрение
(сознание, мышление) в качестве антипода религиозно-мифологическому
мировоззрению (мышлению, сознанию). Именно в этих условиях и появляются
подлинные личности в лице первых греческих философов. «Подлинная
личность становится возможной лишь там,… где кончился период застоя,
господства косных штампов и настала пора революционного творчества, лишь
там, где возникают и утверждают себя новые формы отношений человека к
человеку, человека к самому себе»[2,233].
Азбукой марксизма является утверждение, что общественное бытие
определяет, в конечном счете, общественное сознание, но последнее обладает в
то же время относительной самостоятельностью и активно воздействует на
общественное бытие (если общественное бытие к этому готово). Какие же
изменения в общественном бытии вызвали к жизни необходимость появления
философии как формы общественного сознания, вступившей в противоречивое
взаимодействие с мифологией (и религией)? Какие факторы изменения
взаимодействия людей как с природой, так и, соответственно, в системе
общественных отношений, открывающих возможность появления личностно
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развитых индивидов, вызвали к жизни необходимость перехода в системе
мышления от исключительно утилитарно-прагматического отношения к
«вещам» к теоретическому отношению к «вещам»? Каков сам механизм этого
перехода? Маркс замечает, что в ходе своего исторического развития человек,
преобразуя природу в процессе материально-практической деятельности,
одновременно преобразует и общественные отношения, развивает самого себя
и свое мышление. Родоплеменная организация общественной жизни основана
на присваивающей системе хозяйствования. Именно в этих условиях и могла
функционировать религиозно-мифологическая картина мира, при которой
древний грек в зеленых побегах злаков усматривал милость богини плодородия
Деметры, а в удачной торговой сделке – щедрую услугу Гермеса, В данном
случае мы видим ту ситуацию, при которой собственные силы и способности
человека как родового существа воспринимались как силы и способности
некоего иного, чем он, высшего существа. Переход к производящей системе
хозяйствования подводил к мысли, что именно от человека зависят как все его
успехи, так и неудачи, когда человек начинает видеть в себе творца
(ремесленник – демиург, творец). Одновременно в борьбе за выживание в очень
сложном и динамичном мире некоторые древнегреческие полисы, в которых и
начала развиваться и функционировать философия, обнаружили себя как
сообщества свободных людей, где все граждане и в делах, и в мыслях
совместно участвовали в решении всех общественных проблем. Именно в этих
условиях и возникает сначала первично теоретическое отношение к
действительности (рассматривать «вещи» в их объективности, в процессе
поиска истины) – «мыслящее рассмотрение предметов» (уровень
«практической философии», по Мамардашвили), а затем и переход к
собственно теоретической деятельности, которой заняты профессионалы
(«философия теорий и систем», по Мамардашвили). При этом все вопросы
решали сообща, обсуждая их, предлагая различные точки зрения в условиях
диалога, в условиях острого дискурса, когда сталкивались несовпадающие и
даже противоположные точки зрения. Именно эта ситуация вынудила обратить
внимание не только на мышление о вещах, но и на мышление о самом
мышлении, на используемые в процессе обсуждения понятия, на саму
категориальную структуру мышления. В условиях демократического
обсуждения противоположно высказанных мнений как раз и утверждалась
диалектика как «учение о единстве противоположностей».
Сложность в том, что нужна очень высокая культура мышления и
громадная самокритичность, чтобы признаться, что ты мыслишь недостаточно
грамотно применительно к анализу общественных проблем, чтобы на этом
основании обратиться к специальному анализу логических понятий
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Аннотация. В работе рассматривается проблема деконтсрукции
эстетического пространства в современном обществе. Трансформация в
эстетическом восприятии рассмотрена на примере виртуального общения.
Обозначена специфика виртуального общения. Показаны изменения
эстетического пространства в виртуальном общении. Выявлены затруднения,
вызванные новым способом виртуализации. Фиксируется разрушение
общепринятого,
классического
этико-эстетического
восприятия
и
возникновение эстетики нового типа - виртуальной эстетики. Определена
необходимость переосмысления базовых эстетических категорий, ценностных
критериев, предъявляемых к новым произведениям искусства.
Ключевые слова: Виртуальная реальность, эстетика, виртуальная
эстетика, виртуальное общение.
Abstract. This paper considers the problem of aesthetic space`s deconstruction
in modern society. Transformation in the aesthetic perception is considered on the
example of virtual communication. Specificity of virtual communication is marked.
The changes of the aesthetic space in virtual communication are showed. The
difficulties, caused by the new method of virtualization, are revealed. It fixes the
destruction of conventional, classical ethical and aesthetic perception and
appearance of new type aesthetics - a virtual aesthetics. It defines the necessity of
basic ethical categories` rethinking, value criteria, which are applied for the new
works of art.
Key words: Virtual reality, aesthetics, virtual aesthetics, virtual communication.
Вступление. Появление информационных технологий и увеличение
масштабов применения их в современном мире сопровождается
виртуализацией человеческой деятельности. Современный человек – это
человек нового типа – виртуальный человек, который освоил новые формы
виртуальности. Виртуальная реальность открывает новые возможности для
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творческой деятельности человека, изменяется эстетическое восприятие.
Обзор литературы. В связи с этим, самая обсуждаемая проблема в
научном сообществе касается влияния виртуальной реальности на психику
человека, встает проблема виртуальной зависимости. Влияние виртуальной
реальности на социальные трансформации изучались М Кастельсом, У.Экко,
Д.В. Галкиным Г.П. Отюцким, Г.В. Можаевой, В.Л Силаевой,
Г.Л Тульчинским, В.М. Розиным, Л.Г. Голубковой, В.В. Бычковым,
Н.Б. Маньковской. Отдельно поднимается проблема отчуждения и одиночества
в работах Громыко Н.В., Сухейль Ф., Долженко О.В., Тарасовой О.И., Ильина
Г.Л. Влияние виртуальности на сознание изучалось Фрумкиным К.Г.,
Митрофановой А., Горобец Т.Н., Ковалевым В.В., Азареновым Н.В.
Методологические
вопросы
виртуального
образования
описывали
Овичинникова К.Р., Кроль В.М., Трифонов Н.И., Сотникова Е.Д., Сиверин
М.Ю., Лобанов Ю.И., Ильченко О.А., Костиков А.Н. и т.д. В.В. Бычков ставит
проблему развития искусства в техногенной цивилизации. Переход в
пространство электронной реальности трансформирует как личный вкус
отдельного человека, так и влияет на изменения, происходящие в области
эстетического пространства в целом. Данный факт можно проследить на
примере виртуального общения, как новой формы взаимодействия,
появившейся благодаря современным технологиям.
Основной текст. Виртуальный абстрагированный мир задает новые
условия эстетического оценивания воспринимаемого. Объективные ценностные
эстетические критерии разрушаются. Виртуальные эстетические образы
являются технологическими моделями, нацеленными на удовлетворение
эстетических пристрастий каждого зрителя, вне зависимости от образования,
культурного уровня, эстетического вкуса. Стираются границы между
элитарным и массовым зрителем, искусством и не искусством. «В проектах
интернет-арта сочетаются информационная коммуникация, функциональность,
иронизм и пародийность, банальность и экзотика, элитарность и массовость,
серьезный творческий эксперимент и явное трюкачество» [2; 69].
Эстетические образы представляют собой чистые фантазийные
экспликации, функционально не нагруженные прагматичным смыслом, не
претендующие на репрезентацию их в реальном мире. Содержание
виртуального мира становиться самодостаточной единицей. Электронная
виртуализация предполагает не новую форму проявленности «Я» в нереальном
мире, а ее клонирование, замещение более совершенной и более желаемой
копией. Компьютерные технологии открывают новые и фактически
неограниченные инварианты для игры в прятки самим с собой, способствуют
формированию иллюзии «Я-идеала», «Я-концепции», что принципиально
отличается от неэлектронной способности человеческого сознания к
виртуализации.
Силаева говоря о виртуальности выделяет два аспекта: электронная
виртуализация (переход той или иной сферы деятельности в пространство
электронной реальности) и неэлектронная виртуализация, заменяющая
деятельность и действия образами».[3] Сознание человека всегда было
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виртуальным. С первобытных времен оно выполняла функцию технологии,
позволяющей создавать план действий для нахождения наилучшего из
возможных вариантов будущего. Например, наскальные рисунки,
изображающие охоту. Попасть копьем в нарисованного быка – означало успех
в реальной охоте. Сам ритуал – тренажер, способ достижения цели. Как
таковой эстетической задачи виртуальность в этом смысле не преследовала.
С появлением электронной виртуальности в современном обществе
ситуация меняется. Объективация виртуального пространства начинает
претендовать на континуальность, а, следовательно, должна отвечать всем
требованиям
и
запросам
человека.
Способность
к
эстетизации
воспринимаемого мира, является неотъемлемой чертой человеческой природы.
Электронная виртуализация, становясь самостоятельной, специфической
формой существования, преследует цель, не только удовлетворить
естественные потребности человека, но и соответствовать его эстетическим
вкусам. Виртуальная реальность развивается по законам бизнеса, но с
претензией на то, что все в виртуальной реальности не просто быстро и легко,
но и прекрасно. Абстрагированный характер виртуализации позволяет
формировать эстетические идеалы, не опирающиеся на этические установки
реального мира. В виртуальной коммуникации ты можешь быть со всеми и в
тоже время ты один, от всех дистанцирован.
Другим аспектом виртуализации, благодаря техническому прогрессу,
является создание условий для межкультурной коммуникации. Но эта
коммуникация, осуществляясь без непосредственного внедрения в среду
собеседника, порождает эффект пространственно-временной не синхронности.
В условиях виртуального общения единое коммуникативное состояние
отсутствует, что приводит к оценке говоримого без учета его
геокультурологической и психологической специфики, порождая, в свою
очередь, ситуацию отчужденности, непонимания, а порой, и конфликтности не
только у представителей разных культур.
В виртуальном диалоге отсутствует главное – эстетическое восприятие
говорящего. Полноценное общение предполагает учет всех специфических
особенности человека: взгляд, интонацию говоримого, запах, дистанцию,
положение тела. Мы не переживаем одного состояния с автором, не
соучаствуем в его жизни. Диалог сводиться до формального обмена
информацией, не позволяющей создать адекватный внутренний образ другого,
а, следовательно, и смоделировать возможный наилучший способ
коммуникации с ним.
Виртуальное общение разрушает стереотипы социальных ролей, создавая
ситуацию
коммуникативной
вседозволенности.
Снимается
правило
социального авторитета, задающего характер общения, что приводит к
социальной дезориентации. Виртуальное общение устанавливает новый
критерий отбора - позицию «умного ответа». Собеседник определяется не
степенью достигнутых результатов, а удовлетворительным уровнем ответа на
поставленный вопрос. При виртуальном диалоге не имеет значения факт
соответствия внешнего вида к социальной - ролевой принадлежности. Как
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следствие, отсутствие переживания социальной дистанции, снимающей
необходимость сложного процесса вживания в выбранную социальную
общность. Вседозволенность в выборе форм выражения не позволяет
идентифицировать собеседника, и себя как принадлежащих к определенному
социальному классу, а, следовательно, ни что не определяет и характер
общения. Отказ от правил внешнего выражения, принятых в обществе,
приводит к деконструкции эстетической иерархии, к этическому хаосу,
эклектике, безвкусице.
Виртуальное общение, снимает психологический эффект «быстрого
реагирования», что не создает условий максимальной концентрации сознания
на поставленной проблеме и непосредственного реагирования на утверждение
собеседника.
Отсутствие культуры письменной речи, предполагающей наличие сленга,
смайлового обмена создает не текстуальный обмен информацией, логически
выстроенных между собой предложений, а ситуативно-обрывочное,
неряшливое письмо. Мышление, как и письмо, становиться неряшливыми.
Отсутствие позиции «быстрого реагирования» снимает проблему полноты
ответа. Легкодоступность в обмене информации предполагает возможность
возвращения к ней, а потому речь и мышление не требует интеллектуального
напряжения.
Эта ситуация в корне меняет представление об эстетическом восприятии.
Прекрасна не полнота, и степень ее выраженности, а лишь намек, указание на
потенциальную возможность ее осуществления, как следствие произведение
искусства не требует законченного исполнения. Наоборот, незаконченность, не
выраженность произведения позволяет зрителю быть в роле не пассивного
созерцателя, а активного соучастника, причем условия данного действия не
являются взаимодействием автора и зрителя. В результате творческого
воплощения идей, создаваемых зрителем, мы имеем дело с произведением
никому непонятным, а, следовательно, оно перестает иметь объективную
ценность. Искусство перестает «быть», т.е. проявлять свою специфику, оно
существует для себя, «искусство для искусствоведов». [1]
Заключение и выводы. Таким образом, трансформация эстетики,
рассмотренная на примере виртуального общения, лишь один из аспектов,
обнажающих разрушение общепринятого, классического этико-эстетического
восприятия. Виртуальность меняет эстетические вкусы, эстетические
переживания, что говорит о возникновении эстетики нового типа - виртуальной
эстетики. А это значит, что назрела необходимость заново переосмыслять
базовые эстетические категории, ценностные критерии, предъявляемые к
новым произведениям искусства.
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Анотація. Дослідницький інтерес зосереджений на аналізі філософських
поглядів С. К'єркегора, що викладені в його роботах «Або-або», «Філософські
крихти», «Хвороба до смерті», «Страх і тріпотіння». Особливо пильно
розглядається глибоко і яскраво описаний датськім мислителем процес
становлення і розвиток духовної самореалізації індивіда та його власної віри.
Ключові слова: екзистенціалізм, віра, індивід, духовність, С. К’єркегор
Annotation. The research interest is focused on the analysis of S. Kierkegaard's
philosophical views that are set forth in his work "either-or", "Philosophical
Fragments", "The Sickness Unto Death", "Fear and Trembling." Especially carefully
considered deeply and vividly described by the Danish thinker process of formation
and development of spiritual self-realization of the individual and his own faith.
Key words: existentialism, faith, individual, spirituality, S. Kierkegaard
Постановка проблеми. Сучасна філософія Заходу переповнена
констатаціями зростаючої несвободи людини, описом нових форм її
відчуження, її покинутості, приреченості. Оцінюючи їх, як переважно
справедливі, зауважимо, що навіть найрадикальніші і вкрай песимістичні
оцінки сучасної людської екзистенції супроводжуються визначенням
доцільності подальшого дослідження. Багато філософських авторитетів
сучасності, вважають за потрібне активізувати розробку феноменів людської
екзистенції, застосовуючи різні інноваційні засоби.
І на цьому тлі стає зрозумілою екзистенціальна філософія С. К'єркегора,
історико-філософський аналіз, якої і є головною метою нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З початку ХХІ століття в
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Україні з’явився і інший вид спадщини С. К’єркегора, який умовно можна
визначити дослідженнями не в екзистенційній, а в екзистенціальній парадигмі
мислення історико-філософського аналізу. Від часу отримання незалежності в
наукових закладах України були захищені дисертаційні дослідження
присвячені аналізу спадщини С. К’єркегора: дисертація В. М. Петрушова
«Філософія європейського адогматизму: парадокс віри С. Кіркегора i sola fide
Л. Шестова» (2008), О. М. Сухова «Антропологія Керкегора: рух філософії до
літературності» (2003), О. В. Онищук «Концепція людської екзистенції Сьорена
К’єркегора» (2008). Також дослідження спадку С. К’єркегора було
започатковане в Україні працями К.Ю. Райди, Г.Д. Ємельяненко, С. Л.
Шевченко та іншими дослідниками. Аналіз теоретичної спадщини С.
К’єркегора у цій парадигмі одразу приніс вагомі результати.
Виклад основного матеріалу. Евристичною знахідкою екзистенціалізму,
особливо феноменологічної його версії, є постульована теза про наявність у
людини інтенційних актів свідомості, які безпосередньо виражають одвічно
закладені в особі життєво-практичні визначальні імпульси: свобода,
проективність, відкритість. Екзистенціали, що виступають основними
категоріями в екзистенціальної філософії, визначаються тим, що мають
особливу інтенціональну спрямованість, що засвідчує належність даної
соціокультурної, або духовної активності людини. Ці екзистенціали є
первісними, дорефлективними і неусвідомленими й виражають глибинний
пласт людського буття. На їх основі можна немовби побудувати
феноменологічну
отологію
людського
існування
(Ж.-П.
Сартр).
Екзистенціалістська концепція Ж.-П. Сартра пропонує нам позицію
відокремленого індивіда, котрий має мужньо й послідовно відкидати від себе
заклики та звабливості світу, обстоюючи своє право на безосновний, нічим не
детермінований вибір. Згідно з цим вибором, людина має діяти спонтанно, у
відповідності з первинними проектами існування, по-різному виявляючи
внутрішню самотність. Саме таке розвертання, позначене згодом, як перехід до
екзистенційного мислення, сприяло виникненню специфічного різновиду
філософствування, у якому «існування почало передувати сутності» (Ж.П.Сартр), і яке у практиці поєднання з феноменологічною та герменевтичною
практикою в кінці ХХ століття призвело і до виникнення так званих
постекзистенціалістських синтезів «класичного екзистенціалізму» з різними
напрямками гуманітарного знання.
Доречно буде згадати про те, що останнім часом навіть у парадигмі
екзистенціального дослідження філософської спадщини С. К’єркегора в цілому
українські дослідники дійшли висновку того, що поняття екзистенціалізм з
огляду на правильність визначення змісту самого терміну слід застосовувати
лише до філософії Ж.-П. Сартра.
Факт того, що значна кількість, як філософів, так і психологів ХХ століття
звертається в своїх розробках саме до С. К’єркегора, аж ніяк не є випадковим.
Сам С.К’єркегор зазначав, що його праці, починаючи з: «Або-Або», «Одне з
двох» й аж «Хвороби до смерті», написані з позиції філософсько психологічного пояснення буття людини, і вважав духовний світ особистості
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більш значущим, аніж світ зовнішні і об’єктивний. У працях С. К’єркегора усе
поєднано у поетичному образі, релігійній символіці й психологічних інтенціях.
Ідеї С. К’єркегора і досі суттєво визначають розвиток сучасного
гуманітарного знання, впливають на становлення та розвиток методологічних
основ різних напрямків сучасної гуманітарної науки. І. Кант саме на підставі
дослідження ролі психоемоційного комплексу індивіда у функціонуванні його
духовного світу і самосвідомості створив трансцедентальну естетику – науку
щодо апріорних принципів чуттєвості. Втім, досліджуючи екзистенціальність з
огляду на її значущість для процесів пізнання, намагаючись визначити не
збігання поміж чуттєвою та розумово схоплюванною реальністю, зрештою
розмежував чуттєвість та розум, і сформулював розуміння мислення, як суто
логічного феномену, що діє у межах конечних визначень. Цим він викликав
суттєве невдоволення своїх послідовників.
Г. В.Ф. Гегель, наприклад, спробував «одухотворити» феномен чуттєвості,
охопити природу і духовний світ єдиним логічним поняттям.
Екзистенціальність, чуттєвість була викинута Г. В. Ф. Гегелем у всесвіт буття і
перетворилася на своєрідне породження абсолютного духу. Чуттєве тепер аж
ніяк не допомагає виявити суттєві відношення буття, воно само може отримати
визначення власної сутності тільки у процесі руху духовності. Чуттєве відтепер
- це «предмет відчуваючого та споглядаючого духу, який у своєму уявленні
складає образи і як «волящий» продукує мету, а як мислячий – робить
предметом мислення самого себе» [2, с. 95]. Цю функцію чуттєвого, як чинника
виявлення суттєвих відношень буття у своїй філософії і відновить С. К’єркегор.
Детальне розуміння значущості внеску датського мислителя в скарбницю
західноєвропейської та світової філософії надає порівняння його ідей з
філософією І.Фіхте та Ф. Шелінга. Точніше, тут потрібен аналіз запозичень та
дослідження розвитку ідей. Адже саме у І. Фіхте «велике досягнення
німецького ідеалізму» – відкриття «діалектичного руху духа» перетворилося на
суттєву співмірність з феноменом екзистенціальності індивіда. Акт, завдяки
якому виникає самосвідомість і який засвідчує можливість волевиявлення
людської істоти, здійснюється І .Фіхте, несвідомо. І цей його постулат щодо
несвідомої діяльності «Я» суттєво вплинув на процеси розвитку
західноєвропейського філософського мислення, стимулював у ньому розвиток
культурно-історичних та соціально-психологічних тенденцій. Безумовно
сприяв він і виникненню позиції, яку у філософії обстоював С.К’єркегор.
Необхідність створення і усвідомлення власного «Я», як запоруки надбання
індивідом власної сутності, пропагована І. Фіхте, була своєрідним чином
запозичена і перенесена С. К’єркегором у свою філософію, де людина почала
розумітися як «дух», як певний синтез нескінченного й конечного, тимчасового
й вічного, свободи й необхідності [4, с. 272]. С. К’єркегор вже на той час
побачив, що існування яке хоча б у слабкій формі оприлюднює певне духовне
призначення особи є навдивовижу рідкісним фактом у житті його сучасників.
Ідея розуміння процесів виникнення самосвідомості, викладена
С.К’єркегором у його праці «Страх і тріпотіння» у вигляді експлікації з
самовідношення «Я» та суми його відношень до «інших», а також багато у чому
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інспірувалася запозиченнями з філософії І. Фіхте. «Я складається з синтезу,
діалектики нескінченного та конечного, можливого та необхідного,
стверджував С. Кіркегор у праці «Хвороба до смерті». - Синтез - це відношення
до самого себе…» [4, с. 267].
Вихідна структура людської істоти, яка, на думку С. К’єркегора, завжди
організована, як деяке Я, потребує «становлення самого себе». На відміну від
абстрактнофіхтеанської індивідуалізації філософського мислення, у С.
К’єркегора сам рух духовності починає відтворювати безпосередньо процес
самостановлення людської особистості. «Духовність С. К’єркегора – це,
насамперед, духовність конкретної людини, площина суто суб’єктивна і
повсякчас конкретна. Діалектика духовного за С. К’єркегором - це діалектика
духовно-екзистенціальних
перетворень
і
водночас
підгрунтя
для
самоусвідомлення людської істоти» [5, с. 80].
Парадигма духовності С. К’єркегора має іще одну дуже важливу
особливість,
на
яку
звертає
увагу
вітчизняний
дослідник
постекзистенціалістського мислення К.Ю.Райда [6], і яка, на нашу думку,
суттєво зумовила значущість ідей датського мислителя для сучасної
екзистенціальної теології, психології, педагогіки, етики. «Екзистенціалістське»,
як відповідник певної якості філософського мислення, на відміну від
«екзистенціального», як внутрішньої передумови духовного, на думку К.Ю.
Райди, слід вживати по відношенню до творчості С. К’єркегора там, де сам
спосіб духовного життя, духовного самоздійснення індивіда і як предмет
рефлексії, і як рефлективне відображення духовного досвіду набуває
«обернених» значень, «значень від протилежного», де він виступає зміненою,
«спотвореною» формою звичайного способу самоздійснення індивіда. Там, де
рефлексія одержує «онтологічну субстанцію» зміненої форми духовного життя,
або «перебування-в-духовності».
Духовність, яку С. К’єркегор запрограмував, як можливий для себе вихід з
ситуації власного існування, єдиним підгрунтям залишався такий
психоемоційний стан, де кожна з реальних миттєвостей колишнього життя
діставала варіант «повернення до своєї можливості», коли щоразу «теперішнє»
«зникало в реальному минулому», і у «кожну миттєвість зневіри можна було
нести в собі все можливе минуле в значенні теперішнього» [5, с. 81].
Духовний світ людської істоти мав ще й негативне забарвлення, тому що
субстанція такої духовності – втрачена можливість у переживанні й почуттях
індивіда – здебільшого існували і могли існувати, як переживання й почуття
негативного:
провини,
гріха,
непристосованості,
неприйнятності,
нездійсненності, зневіри, смутку, відчаю тощо.
Тлумачити зневіру, або відчай у своїй відомій праці «Хвороба до смерті»
як “внутрішній незбіг у синтезі, коли відношення відноситься до себе самого»
[4, с. 257], С. К’єркегор зауважував далі, що відчай - це не «послідовність
розбіжностей», а відношення, якого людина може позбутися не більше, ніж
свого «Я», і це, зрештою, «одне й те саме, адже саме це Я і є поверненням
відношення до себе самого» [4, с. 258]. Таким чином С. К'єркегор вводить
феномен чуттєвості, психоемоційний світ індивіда в межі руху його духовності,
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визначає сенс і сутність цих психоемоційних чинників по відношенню до
процесів самореалізації людської істоти. «Категорії «зневіри», «гріха», «жаху»
та інші подібні поняття почали виступати скрижалями «філософської
антропології» С. К’єркегора саме тому, що, вони почали уособлювати емоційні
означення того способу духовного самоздійснення, завдяки якому, на думку
датського філософа, індивід міг би зберігати свою духовність; тому, що вони,
вже в ролі символів-екзистенціалів дістали значення форми зв'язку, який
поєднував змістовні чинники його філософської концепції; через те, що завдяки
цим категоріям у його концепції досягалося розуміння сенсу і роз'яснювалася
проблема значущості буття індивіда. «…наше Я з самого початку є справжньою
втратою до нескінченності і відчаєм у тимчасовому. Втім, коли цьому
намагаються надати його значущості, сприяють значному просуванню до
усвідомлення свого Я» [5, с. 82].
Таким чином датський мислитель і створює відповідне поле інтерпретації
психічного життя індивіда, яке згодом формує розуміння психічних процесів у
багатьох філософсько-психологічно-теологічних концепціях, дає змогу
докладніше й достеменніше зрозуміти численні трансформації внутрішнього
світу людини.
Що стосується відношення С. К’єркегора до релігії, теології, то
кульмінаційною цінністю в християнстві він вважав любов до Бога, що
заснована на чистій, непохитній вірі. І стверджував, що саме такою вона
увійшла в християнську культуру через історію життя біблійного Авраама.
Паця «Страх і трепет» розпочинається «Схвальним словом на честь Авраама».
Віра у С. К’єркегора – це парадокс, який не може бути опосередкований. Адже
віра, на його думку, не є звичайною безпосередністю, як вважав Г. В. Ф. Гегель.
У цьому парадоксі «одиничний індивід в якості одиничного стоїть в
абсолютному відношенні до абсолюту». У вірі людина стоїть вище загального,
саме через те, що віра не може бути опосередкована через загальне. Саме тут
«Я» індивіда і отримує можливість бути духовним у вірі з найбільшою міццю.
У праці «Страх до смерті» С. К’єркегор підкреслює, що предметом його
роздумів є людина загалом, її християнський образ, християнська іпостась.
«Відважитися, по суті, бути самим собою, відважитися реалізувати індивіда - не
того чи іншого, а саме цього самотнього перед Богом, самотнього у величі
свого зусилля й своєї відповідальності, - пише він, - ось у чому полягає
християнський героїзм, і слід визнати його ймовірну рідкісність; але чи варто
при цьому обманюватись, замикатись у чистій людяності або ж грати в того,
хто захоплюється загальною історією? І відповідає: «Будь-яке християнське
пізнання, настільки строге, якою б не була його форма, є турботою і має нею
бути; але навіть сама ця турбота настановляє. Турбота - це істинне відношення
до життя, до нашої особистої реальності, внаслідок цього для християнина вона
є вкрай вагомою...» [4, с. 145].
Окрім площин загальної значущості ідей С. К’єркегора для
екзистенціальної філософії, психології сучасні дослідники дуже часто вдаються
і до конкретних, деталізованих спостережень, як саме такі ідеї сприяють
конкретиці в розвитку методологічних та методичних прийомів у
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психотерапевтичній практиці.
Вкрай важливим для сучасної філософії є і надбання С. К’єркегора у сфері
розуміння та інтерпретації підґрунтя таких феноменів індивіда як страх, відчай,
зневіра тощо. Страх у його розумінні – це «симпатична антипатія» та
«антипатична симпатія». В філософії виділяють два види страху: це страх «від
чогось», тобто людина боїться можливості, яка закладена в страхові; й страх
«для чогось» людина саме прагне реалізувати цю можливість, оскільки
подеколи вона є забороненою, недосяжною, хоча і можливо омріяною. Таким
чином, згідно з визначенням датського мислителя, і закладена «двозначність
страху». Коли дух входить у своє чисте, ще невинне, не опосередковане гріхом
і провиною буття, стверджує С.К’єркегор, він протиставляє йому дещо
невизначене, утаємничене, страхітливе, яке є насправді Ніщо і цим Ніщо, і є страх. С. К’єркегор має на увазі не страх, як переляк, викликаний якоюсь
унаочненою небезпекою, а страх як онтологічне відчуття, страх невідомо від
чого, без усвідомленої причини. Цей страх властивий лише духові, стверджує
датський мислитель, він є його маренням. «Страх - це визначення духу в стані
його марень...» [4, с. 143]. Тому і предметом онтологічного страху у С.
К’єркегора є власне ніщо, або ж чиста трансценденція. Пізніше засновник
екзистенціальної психології Р. Мей проінтерпретує цю думку С. К’єркегора у
контексті створення власного розуміння тривоги. Здорова природна тривога
людини, зазначить він у своїх працях, саме й укорінюється в усвідомленні
людською істотою небезпеки небуття, смерті, ніщо.
Витвори С. К’єркегора містили справжні філософські відкриття
епохального значення. Але у середині та й у другій половині XIX століття вони
не вписувались у парадигми домінантних тоді філософських соціокультурних
течій з їх раціоналізмом, сцієнтизмом, позитивізмом, агностицизмом і навіть
спіритуалізмом. Та лише на початку 20-х рр. XX ст. на теоретичному ґрунті
феноменології Е. Гуссерля, а в соціокультурному плані - в умонастроях
"втраченого покоління" першої світової війни відроджуються і набувають
поширення та розвитку ідеї філософії екзистенціалізму С. К’єркегора.
Висновки. Досліджуючи духовне життя, й розкриваючи найсуттєвіші
відображення духовних процесів самоздійснення індивіда, датський мислитель
свого часу обумовлює не тільки кардинальне обертання класичного
філософського мислення, але й закладає підвалини розвитку численних
концепцій гуманітарного мислення.
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Аннотация. В статье проанализировано влияние различных словарей
современного русского языка на культурную грамотность студентов
неязыковых вузов. В результате анализа выявлено, что словари русского языка
очень сильно влияют на культурную грамотность студентов, с помощью
терминологии расширяют их кругозор и служат проводником в постижении
научных знаний. Пользование словарями сегодня - это духовное обогащение
молодых людей интеллектуальной информацией, которая делает их
культурными.
Ключевые слова: словарь, лексическое значение, многозначность,
дефиниция.
Annotation. The article analyzes the influence of various dictionaries of modern
Russian language on the cultural literacy of students. As a result of the analysis
revealed that the dictionaries of the Russian language has greatly affected the
cultural literacy of students, using the terminology expand their horizons and serve
as a guide in the attainment of scientific knowledge. The use of dictionaries today is
the spiritual enrichment of young people intellectual information, which makes them
cultural.
Key words: dictionary, lexical meaning, polysemy, definition.
Вступление.
Сегодня практически у каждого человека в домашней библиотеке есть
словари. Многие заглядывают в них из-за любопытства. Другие ищут в
словарях интересующую информацию по определенной сфере деятельности.
Словари, по мнению академика В. Виноградова, очень сильно влияют на
культурную грамотность студентов, с помощью терминологии расширяют их
кругозор и служат проводником в постижении научных знаний.
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Основной текст.
Как мы знаем, текст состоит из предложений, а предложения из
определенной последовательности слов.
Слова следует не только правильно произносить, но и знать их значение.
Отметим, что французский писатель Анатоль Франс назвал словарь
«вселенной, расположенной в алфавитном порядке». Существует некая
история, когда Шарль Бодлер, в ту пору молодой и малоизвестный поэт,
пришел к маститому поэту – Теофилю Готье. Тот спросил Бодлера: «Читаете ли
вы словари?». Молодой поэт ответил, что постоянно читает. Готье стал
говорить Бодлеру, как необходимо это занятие писателю, сколько всего
ценного можно узнать из словарей.
Однако многие молодые люди сегодня практически не читают словари. А
ведь они нужны, если студент не знает, как пишется или произносится слово.
Словари - это не только справочники, но и элемент культуры: поскольку в
слове запечатлены многие стороны человеческой жизни. Все богатство и
разнообразие лексических запасов языка собрано в словарях. Создание
словарей - основная задача лексикографии.
Российские словари многочисленны и разнообразны. Энциклопедические
словари описывают мир, объясняют понятия и явления жизни, содержат
биографические справки об известных людях, сведения о странах и городах, об
исторических событиях (войнах, революциях, открытиях в мире науки и
техники).
В филологических словарях содержится информация о словах.
Большинству людей известны словари двуязычные. С ними люди имеют дело,
когда изучают иностранные языки, переводят тексты с одного языка на другой.
Но большинство словарей одноязычные. Сведения о правильном
написании слова можно получить в орфографическом словаре, о том, как слово
надо произносить, - в словаре орфографическом (то есть словаре правильного
литературного произношения).
Происхождение слова, его путь в языке, все изменения, которые
произошли с ним на этом пути, описываются в словарях этимологических и
исторических. Устойчивые сочетания слов входят в состав фразеологического
словаря.
Самые часто используемые словари - это толковые и идеографические. И в
тех и в других описывается смысл слов. Но в толковом словаре слова
расположены по алфавиту, а идеографическом - по группам, которые
выделяются на основании некоторых общих свойств вещей и понятий
(«человек», «чувство», «животное»).
Академические словари содержат наиболее полную информацию о слове.
В Академическом словаре русского языка очень много встречается слов с
несколькими значениями, что помогает сделать выбор при их употреблении.
Слово абсолютный имеет два значения: 1) безусловный, ни от чего не
зависящий, взятый вне сравнения с чем-нибудь. Абсолютная величина
действительного числа; 2) Совершенный, полный. В этом примере
используются прямые значения слова.
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Абстракция (книжн.) 1. Мысленное отвлечение, обособление от тех или
иных сторон, свойств или связей предметов и явлений для выделения
существенных их признаков; 2) Отвлеченное понятие, теоретическое
обобщение опыта. В примере использованы прямые значения слов.
Авангард. 1. Часть войск (или флота), находящаяся впереди главных сил.
Прямое значение слова. 2. перен. Передовая, ведущая часть какой-нибудь
общественной группы, класса. Авангард рабочего класса. В авангарде борьбы
за мир (впереди, в первых рядах). Использована метафора.
Просмотрев перечень многозначных слов, можно сделать вывод, что
практически все такие слова имеют прямые и переносные значения. Без
многозначности современный русский язык не был сейчас бы столь
выразительным. Речь людей не была бы яркой и эмоционально окрашенной.
Многозначность свидетельствует о неограниченных возможностях языка,
так как богатство словарного состава языка заключается не только в количестве
слов, но и в разнообразии их значений, в способности лексем получать все
новые и новые семантические оттенки.
Развитие у слов новых значений дает простор творческому использованию
лексических запасов языка.
Кроме того, изучение многозначности лексики имеет особо важное
значение для стилистики. Наличие различных значений у одного и того же
слова объясняет особенности употребления его в речи, влияет на его
стилистическую окраску.
Есть словари терминологические, которые содержат большое количество
терминов по отраслям знания.
«В основе каждого термина обязательно лежит определение (дефиниция)
обозначаемой им реалии, благодаря чему термины представляют собой емкую
и в то же время сжатую характеристику предмета или явления.
Каждая отрасль науки оперирует определенными терминами, которые
составляют терминологическую систему данной отрасли знания».
Дефиниция – один из центральных компонентов композиции научного
текста, особенно текстов учебной и научно-популярной литературы.
Дефиниция имеет более или менее стабильное синтаксико-лексическое
наполнение, то есть синтаксическое строение и лексический состав.
Сложилось несколько моделей дефиниции; из них наиболее
распространены следующие:
««существительное в именительном падеже или именное словосочетание
(подлежащее) +тире» или «это, есть, это есть + именительный предикативный
(сказуемое), как правило распространяемый причастным оборотом или
придаточным определительным».
Например: Риторика - учение о развитии мысли и слова;
«существительное в творительном падеже + называется (является) +
существительное в именительном падеже или именное словосочетание
(безличное, реже - обобщенно-личное предложение)».
Например: Построенным параллелепипедом называется параллелепипед
координат данной точки А;
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перевернутый вариант: «существительное в именительном падеже определяющая (дефинирующая) часть + причастный оборот (или придаточное
определительное со словом который) + называется (называют) +
существительное в творительном падеже (реже в именительном падеже) определяемая часть».
Например: Углеводы, которые не присоединяют водород и другие
элементы, называются предельными углеродами, или алканами (парафинами)».
«Современной общество требует от науки такой формы описания
получаемых данных, которая позволила бы сделать величайшие достижения
человеческого ума достижением каждого. Однако нередко говорят, что наука
отгородилась от мира языковым барьером, что ее язык «элитарный»,
«сектантский».
Чтобы лексика научной работы была доступна читателю, используемые в
ней термины должны быть прежде всего достаточно освоены в данной области
знания, понятны и известны специалистам; новые термины необходимо
разъяснить».
Есть
словари
грамматические,
содержащие
информацию
о
морфологических и синтаксических свойствах слова. Кроме того, словарь
может описывать не всю лексику языка, а какие-либо группы слов: таковы
словари синонимов, антонимов, омонимов и паронимов.
Существуют словари и энциклопедии языка писателей, посвященные А. С.
Пушкину, М. Ю. Лермонтову.
Заключение и выводы.
Составление словарей - труд очень долгий и кропотливый. Современная
лексикография представляет собой целую индустрию, которая использует
возможности компьютерной техники. Пользование словарями сегодня - это
духовное обогащение молодых людей интеллектуальной информацией, которая
делает их культурными.
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AGRONOMICAL TERMS IN THE STORY OF KOSTYA MIKHEYEV
«ECHO»
Donbass state teachers training university,
Slovyansk, 19 General Batyuk street, 84116
Анотація. У статті розглянуто особливості функціонування
агрономічних термінів у творі К. Михеєва «Відлуння», зокрема частотність їх
уживання у мові повісті.
Ключові слова: агрономічний термін, терміни сільського господарства,
частотність, повість.
The article considers the peculiarities of the functioning of terms in work of
K.Mykheyev named «Echo», including morphological characteristics of noun-terms
in the language of the story.
Keywords: agronomic terms, terms of agriculture, term-noun, case, undo, story.
Питанню функціонування термінів у художніх творах присвячено праці
В. Карпової [1], О. Шаталіної [2], Н. Яценко [3] та ін.
На жаль, особливості використання агрономічних термінів у художній
літературі є малодослідженими, що зумовлює актуальність нашої статті.
Костянтин Єгорович Михеєв – письменник, який залишив по собі яскравий
літературний слід, присвятивши себе письменницькій долі. Народившись у
1927 році на славній землі Херсонщини, згодом переїхав у Донбас, де поповнив
творчу низку українськомовних письменників. Ставши редактором журналу
«Донбас» (1972 р.) , популяризував рідне українське слово на його сторінках та
відшліфовував свій літературний хист.
Кость Михе’в у творі «Відлуння» широко уживав терміни сільського
господарства. Проаналізувавши термінологічну лексику, яку автор уживав у
своєму творі, дійшли висновку, що найбільшу кількість становлять іменники, а
терміни-прикметники та терміни-дієслова трапляються рідко. Зокрема, нами
виявлено й проаналізовано 70 агрономічних термінів у творі, серед яких 64 –
іменники (91,4 %), 1 прикметник (1, 4 %) та 5 дієслів (7,1 %).
Іменники, які функціонують у названому творі, належать до різних відмін
української мови. Зокрема, 33 іменники І відміни (напр., «Біля трухлявого
пенька – брость пізньолітніх конвалій, то вони розливають довкруж такий
ніжний аромат» [М, с. 93]), 30 іменників ІІ відміни (напр., «Вчора ще редиска
була вологою, червоною і такою твердою, хоч в ружжо її заряджай, а сьогодні
раптом зблякла, зморшками, ніби гука, в’ялася; огірок прогледів – завтра він
сам про себе нагадає, у вічі кинеться жовтяк жовтяком» [М, с. 10]), 1 іменник
ІІІ відміни (напр.: «Постояти за себе вміє: ніякий шкідник не добереться до
квіту по стрімкій усіяній гострими отруйними списиками ніжці широкого
листу, парасолька якого у спеку ніжну зав’язь від сонця дбайливо прикриває,
вологу уберігає» [М, с. 32]). Іменників, які належать до IV відміни, в
аналізованому нами творі не виявлено.
Терміни-іменники, які вжито у творі К. Михеєва «Відлуння»,
функціонують у трьох родах (ч.р., ж.р., сер.р.), які виділяють у іменників
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сучасної української літературної мови. Іменників спільного роду нами не
виявлено. Зокрема, іменників ч.р. – 24 (напр., «На двох великих грядках – квіти:
яскраві гвоздики, ошатні майорці, тендітні петунії; в’юнок – кручений панич!
– аж на східці обеліску посунувся» [М, с. 4]), ж.р. – 32 (напр., «До гарбузів у
Павлини Гнатівни особлива прихильність: корисна і розумна рослина. Так, так,
розумна!» [М, с. 32]), сер. р. – 6 (напр., «Хтось копав тільки там, де видно було
ботвиння»[М, с. 49]).
Агрономічним термінам-іменникам, які використано письменником у
названому творі, притаманне їх функціонування як у формі однини (43
одиниці), напр., «Нагряне зненацька від спраглих чонгарських солончаків чорна
буря, піде гарцювати полями і, якщо не вирве озимину з коренем, то накрутить
таких віхтів, таких диявольських кіс поназаплітає, що не те що косаркою –
серпом їх не впораєш!» [М, с. 39], так і у формі множини (21 одиниця), напр.,
«А підійдуть помідори – матінко моя, все поле червоне, де тільки й рук
набратися, щоб дати їм раду. Отож і поспішає Павлина Гнатівна в поле, не
гинути ж добру!» [М, с. 32].
Іменник, Н.в.
Граматичні ознаки

Кількість

Приклад

1

Однина, ч.р.

11

«Навідається у цей куток городу через
кілька днів, а там, де був яскравий
рожевий цвіт, гарбузята опецькуваті,
мов поросята вгодовані, лежать, ситі
боки на сонці вигрівають!» [М, с 32].

2

Однина, ж.р.

10

«Та як би там не було, а картопля є,
недарма йшла в таку далеч.» [М,
с. 49].

3

Множина, ч.р.

8

«А то далі – півники з рожевими і
чорнильно-фіолетовими гребінцями;
дружні братки оксамитовими вічками
захоплено роззираються довкола» [М.
с.4].

4

Однина, с.р.

5

«Здавалося б, давно стали жнива
турботою
і
справою
рук
механізаторів, на надійні залізні плечі
машин покладені і збирання, і
обмолот, і очищення зерна» [М,
с. 119].

«Опустили ніжні пелюсточки рожеві
дзвіночки на межниках, зів’яли пишні
кетяги духмяної польової кашки» [М,
с. 119].
Іменників, ужитих у формі Н.в., мн., с.р., – не виявлено.

5

Множина, ж.р.
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Іменник, Р.в.
Граматичні ознаки

Кількість

Приклад

1

Однина, ж.р.

6

«Які ж смачні оці тугі, соковиті,
умиті росою вишні, солодкі, мов цукор,
ягоди шовковиці!» [М, с. 107].

2

Множина, ж.р.

3

«Густа
мітлиця
поцяткована
яскравими вогниками суниць; рясними
сльозами скрапує сиза чорниця; на
галявинах – золоті розсипи жовтецю,
калюжниці, вовчої лапи…» [М, с. 93].

3

Однина, ч.р.

1

«На відкритих галявинах трава вже
підпалена
сонцем;
комишово
шелестять під ногами міцні стебла
вівсюга» [М, с. 93].

4

Множина, ч.р.

1

«Нагряне зненацька від спраглих
чонгарських солончаків чорна буря,
піде гарцювати полями і, якщо не
вирве озимину з коренем, то
накрутить таких віхтів, таких
диявольських кіс поназаплітає, що не
те що косаркою – серпом їх не
впораєш!» [М, с. 39].

У аналізованому творі іменників у формі Р.в., одн. та мн., с.р. – немає.
Іменник, Д.в.
Граматичні ознаки
1

Множина, ч.р.

Кількість
прикладів

Приклад

1

«І нехай завтра до схід сонця
підніматися молодим трактористам і
помічникам комбайнерів, на ранкове
доїння мусять не проспати молоді
доярки – вечір є вечір, пісня є пісня…»
[М, с. 170].

У досліджуваному творі іменників, ужитих у формі Д.в., одн., – немає
Іменників, ужитих у З.в. у досліджуваному творі нами не виявлено.
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Іменник, О.в.
Граматичні ознаки

Кількість
прикладів

Приклад

1

Однина, ж.р.

5

«Жодної тобі буркуники чи лободини –
все вирубає сапою стара, буде якийсь
раз в печі протопити, маківників
дітям спекти; хмиз (сушняк зі старих
грушок обламувала щоосені) між двох
вбитих у землю жердин складе: ні
вітер не розкидає, ні собака ланцюгом
по подвір’ю не розтягне» [М, с. 8].

2

Однина, ч.р.

2

«Ніхто хліб підміняти маком
збирається» [М, с. 30].

не

«Нагряне зненацька від спраглих
чонгарських солончаків чорна буря,
піде гарцювати полями і, якщо не
вирве озимину з коренем, то
накрутить таких віхтів, таких
диявольських кіс поназаплітає, що не
те що косаркою – серпом їх не
впораєш!» [М, с. 39].
Іменників О.в., ужитих у формі одн., сер. р. та мн. ж. р. – немає.
3

Множина, сер.р.

2

Іменник, М.в.
Граматичні ознаки
1

Однина, ж.р.

Кількість
прикладів

Приклад

2

«Сторонньому не так легко знайти
манівець, що веде від залізниці до села:
в’юнка
стрічка
його
спочатку
губиться в густих пшеницях, а далі
зміїться між пишних, з королівськими
коронами
соняхів,
ховається
в
буйностеблому люцернищі, стрімко
падає у вибалки і яруги, на порослих
дерезою
кам’яних
схилах
яких
кришталево виблискують джерельця
прохолодної води» [М, с. 112].

«На відкритих галявинах трава вже
підпалена
сонцем;
комишово
шелестять під ногами міцні стебла
вівсюга» [М, с. 93].
Іменників, ужитих у Кл.в., у аналізованому творі не виявлено.
4

Множина, ж.р.
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Отже, як бачимо, особливістю функціонування агрономічної термінології в
аналізованому творі є кількісна перевага термінів-іменників серед інших частин
мови.
Проведене нами дослідження щодо морфологічних ознак агрономічних
термінів-іменників, ужитих у творі українського письменника К. Михеєва
«Відлуння», засвідчив, що для термінологічної лексики в художньому творі,
зокрема в аналізованій прозі, властиві ті ж ознаки, що й у науковому стилі.
Іменники агрономії, які функціонують у аналізованій збірці, мають ті ж
граматичні категорії, що й іменники сучасної української літературної мови в
цілому.
Проведене лінгвістичне дослідження мовної тканини твору Костя Михеєва
«Відлуння» дає підстави дійти висновку про талант автора не лише як
письменника, а й високо ерудованої, обізнаної не лише в галузі
літературознавства людини, а й у знанні рідної мови, зокрема такого пласту
лексики як терміни.
Вважаємо
перспективним
подальше
вивчення
особливостей
функціонування української агрономічної лексики в прозовому доробку
К.Є. Михеєва, зокрема на синтаксичному рівні.
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Анотація. Кваліфікований перекладач має вільно володіти нормами та
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принципами оформлення ділової кореспонденції, прийнятими в діловодстві тих
країн, мови яких задіяні в перекладацькому процесі, для забезпечення
ефективності у виконанні ним комунікативної та соціолінгвістичної функції.
Низка відмінностей у семантичній та граматичній системах різних мов
становлять певні труднощі для перекладацької практики. Аналіз досліджень
щодо питань англійсько-українського перекладу ділової кореспонденції дозволив
виділити основні види граматичних трансформацій. Володіння широким
діапазоном перекладацьких трансформацій та знання основних, найчастіше
вживаних типів, доречне й правильне їх застосування є обов’язковим для
перекладача як посередника між двома мовами.
Ключові слова: переклад, англійська мова, українська мова, ділові листи,
граматичні особливості.
Abstract. A skilled translator must freely own norms and principles of
registration of business correspondence, accepted in office work of house countries
the languages of that are involved in the translating process, for providing of
efficiency in implementation to them of communicative and sociolinguistic function.
Row of differences in the semantic and grammatical systems of different languages
present certain difficulties for translating practice. The analysis of researches in
relation to the questions of English-Ukrainian translation of business correspondence
allowed distinguishing basic types of grammatical transformations. Possessing the
wide range of translating transformation sand knowledge of basic, mostly used types,
appropriate and correct application, is obligatory for a translator as mediator
between two languages.
Key words: translation, English, Ukrainian, business correspondence,
grammatical features.
Вступ. Ведення ділової кореспонденції в сучасному світі є вимогою часу,
відображенням зростаючої кількості міжнародних контактів у різних сферах
життя. Найважливішою вимогою до перекладу ділової кореспонденції є
якомога більша адекватність перекладеного тексту та якомога більша
еквівалентність його до оригіналу. З огляду на те що в Україні ділова переписка
ведеться лише державною мовою, у сучасному вітчизняному перекладознавстві
набули актуальності питання розбіжностей між англійською та українською
діловими мовами, а також між способами перекладу; акцентується увага на
важливості врахування соціокультурних чинників. Це, у свою чергу, зумовлює
необхідність докладного вивчення граматичних особливостей мов ділового
спілкування як засобів зв’язку елементів тексту, із метою усунення низки
протеріч та вдосконалення техніки перекладу ділових паперів, яка вимагає
особливої точності.
Огляд літератури. Проблеми якісного перекладу ділової кореспонденції
активно досліджувалися в роботах із лінгвістики, перекладознавства, теорії та
практики перекладу, германістики, славістики тощо. Так, багато мовознавців,
наприклад, А. Д. Швейцер, Я. І. Рецкер, Л. С. Бархударов, А. У. Федоров,
Е. М. Басс, В. Екк, В. В. Гуреневич, М. И. Басаков, Є. А. Кутній присвятили
свої численні роботи дослідженню перекладу бізнес-кореспонденції. Різні
аспекти дослідження граматичних особливостей перекладу ділових листів
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представлено в багатьох роботах українських перекладознавців, зокрема,
А.С. Левашова, В.І. Карабана, А.П. Загнітка, І.Г. Данилюка, М.Г. Зубкова та ін.
Отже, вивчення особливостей перекладу ділової кореспонденції з
англійської мови українською є актуальним питанням для вітчизняних учених,
зумовленим не лише лінгвістичним інтересом, але й низкою
екстралінгвістичних чинників, зокрема, розширенням міжнародних зв’язків
нашої країни, поглибленням інтеграції у світовий простір тощо. Метою роботи
є встановлення граматичних особливостей перекладу англомовної ділової
кореспонденції, освітлення відповідних труднощів, що виникають під час
перекладу різних видів ділових листів, та окреслення шляхів їхнього
подолання.
Дослівний переклад або синтаксичне уподібнення, тобто відсутність
трансформації («нульова» трансформація) зустрічається лише в тих випадках,
коли мова оригіналу й мова перекладу є паралельними (однотипними)
синтаксичними структурами, що досить рідко трапляється в перекладацькій
практиці. Наприклад: According to law you may redeem a debt 60 days at the
latest. – Згідно закону, Ви можете погасити заборгованість у 60-денний строк.
На думку А. В. Федорова, спроби перекласти дослівно той чи інший текст або
відрізок тексту призводять якщо не до повного нерозуміння цього тексту, то в
будь-якому разі до важкого сприйняття [4, с. 131].
Отже, певні лексичні та граматичні видозміни під час перекладу ділової
кореспонденції виникають у зв’язку з неможливістю досягнення повної
еквівалентності. Граматичні трансформації визначаються як структурні зміни
речення в процесі перекладу, як зміна граматичного значення граматичних
одиниць мови оригіналу з метою встановлення найбільш точної та чіткої
відповідності в мові перекладу [2, с. 54]. А. Д. Швейцер надає таке визначення:
граматичні трансформації – це видозміни, що передбачають перетворення лише
формальної структури повідомлення, зміст же залишається незмінним [5,
с. 118]. Граматичні трансформації структури речення в процесі перекладу
ділової кореспонденції відбуваються відповідно до норм мови перекладу
взагалі та офіційно-ділового стилю зокрема. Дослідники виділяють такі типи
граматичних трансформацій: додавання граматикалізованих одиниць,
наприклад,
сполучників,
займенників
тощо
(addition);
вилучення
граматикалізованих елементів (omission); транспозиція / перестановка
(transposition); заміна (replacement); об’єднання та розчленовування речень
та ін. [5, с. 80; 2, с. 54]. Граматичні трансформації відбуваються на
синтаксичному та морфологічному рівнях і в процесі перекладу ділових листів
застосовуються комбіновано.
Трансформації додавання та вилучення граматичних одиниць під час
перекладу ділової кореспонденції мають певне прагматичне спрямування, адже
спрямовані на уточнення та корегування думки з урахуванням особливостей
сприйняття інформації адресантом: 1) за необхідності до синтаксичних
комплексів мови оригіналу додаються відсутні, але можливі елементи,
наприклад: Reward of £500 being offered by the Eire Government has been
condemned by 14 MPs. – Той факт, що ірландський уряд запропонував
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винагороду в 500 фунтів-стерлінгів, викликав осуд 14-ти членів парламенту;
2) у деяких випадках форми множини англійських іменників перекладаються
українськими формами однини, наприклад: the industries of Britain –
промисловість Британії; 3) під час перекладу форм присвійного відмінка
іменників із відсутнім позначуваним словом відбувається додавання цього
слова, наприклад: I lit my candle at the Watchman’s. – Я запалив свічку від свічки
нічного сторожа; 4) ускладнення об’єкта (додатку), наприклад: I saw him
opening the door. – Я бачив, як він відчиняв двері; 5) додавання
ідентифікувального слова, наприклад: She was a Mrs. Jefferson. – Це була якась
Пані Джефферсон; 6) у процесі перекладу вилучаються дієслова, які в
англійських синтаксичних конструкціях уживаються для вираження почуттів,
ставлення тощо, наприклад: I regret to say that I miss your point. – На жаль, я не
розумію, на що Ви натякаєте; 7) вилучаються з перекладу дієслова, пов’язані зі
вказівкою на час, наприклад: Six o’clock saw the District Attorney enter his
study. – О 6-й годині окружний прокурор увійшов до свого кабінету.
Транспозиція або перестановка порядку одиниць мови, слів, фраз, речень
взагалі притаманна українській мові (інверсія), на відміну від англійської.
Отже, у процесі перекладу частини речення групуються з урахуванням логічної
послідовності, властивої мові перекладу, унаслідок чого розташування мовних
елементів змінюється. Наприклад: Lindros Bank Head Manager. – Головний
менеджер банку Ліндрос; I could justify hiring someone new under those
circumstances. – …враховуючи обставини, немає жодної можливості найняти
нову людину.
Досить часто в перекладацькій діяльності відбувається заміна типу
синтаксичного зв’язку. Англійська та українська мови характеризуються
наявністю зв’язків сурядності та підрядності в складному реченні. Під час
перекладу може відбутися заміна сурядності підрядністю чи навпаки,
наприклад: We have just had to lay off twenty-four employees and there is no way
that I could justify hiring someone new under those circumstances. – Нам тільки-но
довелося звільнити двадцяти чотирьох працівників, і, враховуючи обставини,
немає жодної можливості для того, щоб найняти нову людину. Серед причин
подібних трансформацій дослідники називають індивідуальний стиль
перекладача.
До синтаксичних трансформацій відносять також явище зміни предикатів у
процесі перекладу. За словами Є. В. Бреуса, однією з основних причин
трансформацій, що супроводжуються зміною предиката, є вибірковість
української та англійської мов по відношенню до ознак наочності ситуації. У
тих випадках, коли дію позначає перехід у якісно або кількісно новий стан, в
українській мові зазвичай вживається предикат дії, тоді як англійська мова
віддає перевагу предикату стану. При цьому початкова і кінцева форми можуть
бути об’єднаними відношеннями процес – результат [1, с. 16]. Наприклад: I
have enclosed my resume for your review and will look forward to meeting you. –
Додаю своє резюме на Ваш розгляд, із нетерпінням чекатиму на зустріч із
Вами.
А. Д. Швейцер дослідив такий тип граматичної трансформації, як
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розчленування речення (складне речення перетворюється на два простих під
час перекладу). Англійська мова відрізняється більшою лаконічністю та
економністю вираження думки, порівняно з українською. Це, у свою чергу,
спричиняється до розширення обсягу повідомлення в процесі перекладу з
англійської мови українською [3, с. 169]. Наприклад: While I am sure the young
man you wrote to me about wouldn’t warrant the recommendation you gave unless he
is truly exceptional, I believe it would be unfair to him to set up an interview at this
time. – Я впевнений, що молода особа, про яку Ви мені писали, є дійсно
винятковою, інакше Ви б не надавали рекомендації. Але я вважаю, що було б
несправедливо по відношенню до нього назначати співбесіду в цей час.
Вдаються перекладачі й до такого способу перекладу, як об’єднання
речень (прості речення об’єднуються в одне складне). Наприклад: I have
recently graduated from Oxford College with a degree in Banking. I am very
interested in Personal Credit area and would appreciate having the opportunity to
discuss any openings you may have in this area. – Нещодавно я одержав дипломом
спеціаліста з банківської справи Оксфордського коледжу, тому я дуже
зацікавлений у сфері кредитування приватних осіб і був їй вдячний за
можливість обговорити будь-які вакансії, які Ви маєте в цій сфері.
Взагалі для ділових листів англійською та українською мовами
характерними є прості ускладнені синтаксичні структури. Англійське речення,
наприклад, ускладнюється через використання інфінітивних конструкцій,
герундію, дієприкметникових зворотів, які є засобами мовної економії та
нехарактерні для українського ділового листування. Тому, в процесі перекладу
здійснення граматичних трансформацій є доцільним та логічним, з огляду на
особливості мовної структури, наприклад: Professor J. Clark recommended that I
contact you and request an interview. – Професор Дж. Кларк порадив мені
зв’язатися з Вами із проханням щодо співбесіди. Якщо англійське речення
ускладнюється дієприкметниковим або інфінітивним зворотом, то ці форми
трансформуються під час перекладу в підрядне речення причини або
з’ясувальне підрядне речення. Наприклад: Having been away from the office for a
few days, I didn’t read your letter of May 19th until today. – До сьогоднішнього дня
я був не в змозі прочитати Вашого листа від 19 травня, оскільки декілька днів
був відсутній в офісі.
Висновки. Аналіз низки досліджень та практична робота з англійськоукраїнського перекладу ділової кореспонденції дозволили виділити основні
види граматичних трансформацій, які є поширеними в процесі перекладу
бізнес-інформації, що міститься в листуванні. Серед граматичних
трансформацій типовими є додавання та вилучення граматичних одиниць,
транспозиція та заміна одиниць тощо. Зроблено висновок, що робота з
перекладу ділової кореспонденції вимагає високого рівня кваліфікації, яка
базується на глибокому розумінні лексико-граматичних та прагматичних
особливостей повідомлень такого типу. Слід зазначити, що проведений нами
аналіз висвітлює лише один із аспектів дослідження особливостей перекладу
ділових листів з англійської мови українською, що відкриває перспективи
подальшого докладного вивчення зазначеної проблематики.
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Анотація. У статті розглянуто структуру лінгвістичного методу як
складної логічної одиниці гетерогенного характеру. Актуалістичний метод
досліджено як важливий компонент методології пізнання. Показано, яким
чином сучасні знання можна використовувати для вивчення минулого та
передбачення майбутнього. Проаналізовано, як конкретний об’єкт вивчають у
часі, у розвитку, у становленні його як системи. Визначено специфіку
актуалізму як методу праць з лінгвістичної історіографії в зіставленні з
лінгвістичним
порівняльно-історичним
методом.
Детально
вивчено
онтологічний, операційний та телеологічний компоненти актуалістичного
методу. Зроблено висновки про доцільність застосування методу актуалізму в
працях з історіографії мовознавства.
Ключові слова: метод, лінгвістичний метод, метод актуалізму, підхід,
принцип, процедура.
Abstract. In the article the structure of linguistic method is considered as a
difficult logical item of heterogeneous character. Method of actualism investigated as
an important component of methodology of cognition. It is rotined, how modern
knowledges can be used for a study past and prediction future. It is analysed, as a
concrete object is studied in time, in development, in becoming of him as systems. The
specific of actualism is shown as a method of works on linguistic historiography in
comparison with a linguistic comparatively-historical method. In detail studied
ontological, operational and teleological components of method of actualism. Drawn
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conclusion about expediency of the use of method of actualism in labours on history
of linguistics.
Key words: method, linguistic method, method of actualism, approach,
principle, procedure.
Вступ. Метод як спосіб діяльності може бути різним за змістом, з різними
структурними підрозділами [9, с. 160]. Завдяки науковому методу в науці
здійснюються цілеспрямовані пізнавальні дії [3, с. 258].
Лінгвістичний метод доцільно тлумачити як складну одиницю, що включає
три різнорідні компоненти: онтологічний, операційний та телеологічний [4,
с. 12–13]. Як належність онтологічного компонента наукового методу
необхідно розглядати такі засоби пізнання, як принцип і підхід.
Операціональний компонент методу становить сукупність прийомів і процедур
та методика їх застосування. Телеологічний компонент вміщує мету
дослідження [4, с. 12].
Актуалістичний метод (метод актуалізму) є важливим компонентом
методології пізнання. У практиці наукового дослідження спеціальних наук
актуалізм виступає під різними назвами: актуалізм, метод актуалізму,
актуалістичний метод. Водночас ми вважаємо, що слід говорити не лише про
метод актуалізму взагалі, а про його використання в історіографії мовознавства
зокрема.
Огляд літератури. На сьогодні, проблема застосування актуалістичного
методу в науковій методології є вкрай актуальною. Чимало дослідників вивчали
особливості цього методу, специфіку його використання. Зокрема, у розвідках
Н. І. Кузнецової, Г. А. Подкоритова, Н. П. Французової знаходимо низку
фактів, пов’язаних з дослідженням актуалістичного методу. Метод актуалізму є
загальнонауковим методом теоретичного рівня наукового пізнання [9, с. 138].
Суть актуалістичного методу полягає у використанні сучасних знань для
вивчення минулого та передбачення майбутнього. Той або інший об’єкт
вивчають у часі, у розвитку, у становленні його як системи [там же, с. 132–134].
Минуле об’єкта досліджують на основі його відбиття в сучасному [11, с. 173].
Це стосується й праць з лінгвістичної історіографії. Водночас у
лінгвоісторіографічних дослідженнях це не повинно спричиняти до «асиміляції
минулого» [7, с. 84], при якій спостерігається модернізація поглядів
мовознавців попередніх поколінь.
Термін актуалістичний метод уперше застосовано до праць з
лінгвістичної історіографії В. А. Глущенком у монографії «Принципи
порівняльно-історичного дослідження в українському і російському
мовознавстві (70-ті рр. XIX ст. – 20-ті рр. XX ст.)» [4]. В. А. Глущенко детально
охарактеризував структуру даного методу. Крім того, учений визначив
специфіку актуалістичного методу як методу праць з лінгвістичної історіографії
в зіставленні з лінгвістичним порівняльно-історичним методом [4, с. 6–7].
Тезу В. А. Глущенка щодо застосування терміну актуалістичний метод до
праць
з
історіографії
мовознавства
підтримали
В. М. Овчаренко,
О. Л. Жихарєва, О. М. Абрамічева та інші. Ці дослідники висунули твердження
про доцільність використання методу актуалізму при дослідженні теорії
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«родовідного дерева» та «хвильової» теорії в лінгвоісторіографічному аспекті
[8, с. 7], проблеми походження східнослов’янських мов [5, с. 6], теорії та
практики молодограматизму в українському і російському мовознавстві [1, с. 5]
тощо.
Визначимо структуру актуалістичного методу. Згідно з прийнятою нами
концепцією наукового методу (див. вище), онтологічний компонент цього
методу містить принципи історизму, причиновості й системності та принцип
загального зв’язку явищ. Як зазначає В. А. Глущенко, ці принципи охоплюють
найважливіші загальні положення теорії пізнання, які передбачають розуміння
об’єкта, як системи взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, що
знаходяться в безперервному розвитку внаслідок безперервності причинових
ланцюгів [4, с. 7].
Очевидно, операціональний компонент актуалістичного методу в працях з
лінгвістичної історіографії може бути представлений як сукупність таких
прийомів і процедур: аналіз джерел (лінгвістичних текстів) і синтез одержаних
даних, порівняння, абстрагування та логічна історико-наукова реконструкція,
що посідає центральне місце серед прийомів і процедур та протистоїть
асиміляції минулого [4, с. 7].
Докладно розглянемо вихідні прийоми і процедури операціонального
компонента.
Процедура наукового дослідження є системою конкретних дій. Для
досягнення певного результату дана система повинна бути організованою.
Методичність цієї організованості називають методикою. Одним із прийомів,
що характеризує методичну роботу, є відбір фактів з першоджерел. Цей відбір
здійснюється протягом усього наукового дослідження. Початковий етап
пов’язаний з виділенням і збиранням фактів у процесі зовнішньої і внутрішньої
критики джерела, зіставленням його з іншими авторитетними відомостями,
тобто під час специфічних джерелознавчих операцій. На цьому етапі
придатність факту визначається наявністю в ньому інформації, що стосується
теми дослідження. Так відбувається аналіз джерел (лінгвістичних текстів).
Відбір фактів на наступному етапі дослідження здійснюється вже залежно
від цінності й важливості для відтворення картини події. Задача відбору на цій
стадії полягає у виділенні таких фактів, які можна включити в систему
причинових, функціональних, структурних, генетичних зв’язків, у систему, що
відображає цілісність дослідження (синтез одержаних даних).
Принцип актуалізму полягає в тому, що об’єкти, які не є предметом
актуальної діяльності і сприйняття, можуть бути вивчені шляхом порівняння їх
з подібними об’єктами, що потрапляють у коло сприйняття і діяльності
суб’єкта. Оскільки пізнання тут не може здійснюватись шляхом практичної
взаємодії з існуючими об’єктами, то воно відбувається через логічні операції, з
наявною інформацією. На відміну від емпіричних методів, що досліджують
наявні предмети і явища, для актуалізму характерні здебільшого елементи
теоретичного пізнання. Одним з таких елементів є прийом абстрагування, а
саме: припущення у постановці наукових питань, уявне допущення або
усування явища [9, с. 136].
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Значна роль в актуалістичному дослідженні належить порівнянню. Метод
актуалізму нерідко називають методом порівняння [там же, с. 136–137]. У
палеонтології актуалізм використовують у формі порівняльно-екологічного
метода – «метода вивчення екології (способу життя) вимерлих тварин,
порівнюючи їх будову з тими, що існують зараз» [9, с. 137].
Прийом порівняння широко використовують для реконструкції минулого в
дослідженнях з історії мови. Відомо, що порівняння є домінуючим
універсальним прийомом порівняльно-історичного методу дослідження [6,
с. 12; 2, с. 229–235]. Водночас застосування цього прийому в актуалістичному
методі як методі праць з лінгвістичної історіографії має свою специфіку. Вона
полягає в тому, що протягом дослідження порівнюються наукові праці одного і
того ж лінгвіста та різних лінгвістів того чи іншого періоду. На основі аналізу
лінгвістичної спадщини певного мовознавця можна дослідити еволюцію в
поглядах ученого. Порівняння праць різних мовознавців дозволяє розглянути їх
наукову діяльність в контексті розвитку лінгвістичної науки, з’ясувати
значення творчості кожного з них для сучасного мовознавства.
Найважливішою процедурою актуалістичного методу є історико-наукова
реконструкція. Специфіка цієї процедури полягає в тому, що мета дослідника –
реконструювати процес пізнання вченими історичного розвитку мови. При
цьому, усвідомлюючи основи актуалістичного пізнання, необхідно звернути
увагу не тільки на спільність поглядів сучасних мовознавців і їх попередників, а
й на їх відмінність. У працях з лінгвістичної історіографії загальна оцінка
надається залежно від того, що нового внесли мовознавці в науку порівняно зі
своїми попередниками та яке значення мали їх праці для свого часу, а не з
точки зору сучасного рівня знань.
Телеологічний компонент актуалістичного методу становить мета нашого
дослідження, а саме: розкриття структури актуалістичного методу, його
докладна характеристика з позицій широкого трактування методу (в тому числі
лінгвістичного) як складної логічної одиниці гетерогенного характеру.
Висновки. Проведений аналіз показав, що низка важливих фактів
підтверджує доцільність застосування актуалістичного методу в працях з
історіографії мовознавства. Водночас цей метод має свою специфіку як метод
праць з лінгвістичної історіографії в зіставленні з лінгвістичним порівняльноісторичним методом. Можна визначити такі особливості методу актуалізму:
а) наявність
специфічних
об’єкта
й
предмета,
б) відмінності
в
операціональному (зокрема, у процедурі реконструкції) та в телеологічному
компонентах.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние коллективной памяти на
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формирование национальной идентичности граждан Украины. Анализируется
проблема коллективной памяти и различные подходы к ее пониманию как
важного фактора, который влияет на становление и развитие национальной
идентичности. Рассматривается методологический потенциал современного
украиноведения как интегративной науки.
Ключевые слова: коллективная память, национальная идентичность,
граждане Украины, украиноведение, трансдисциплинарность.
Abstract. This article examines the influence of collective memory on the
formation of national identity of citizens of Ukraine. The problem of collective
memory and different approaches to understanding the collective memory as an
important factor that influences the formation and development of national identity
are analyzed. Methodological potential of modern Ukrainian studies as an
integrative science is considered.
Key words: collective memory, national identity, the citizens of Ukraine,
Ukrainian studies, transdisciplinarity.
Введение. В условиях глобализации и активизации социальноэкономических и политико-правовых трансформаций в Украине заметно
возрастает интерес к возрождению национальной культуры, сохранению
самобытных традиций и базовых ценностей, восстановлению коллективной
памяти как одного из главных факторов формирования национальной
идентичности граждан Украины.
Известно, что среди факторов, препятствующих нивелированию
национальной идентичности, одними из самых важных являются коллективная
память, информационная безопасность человека и общества, а также
развивающаяся национальная культура. Ведь глобализированный мир не
только не отодвигает коллективную память человечества «на задворки
исторического процесса», как правильно подчеркивал Э. Смит [14, с. 55 – 76],
но, напротив, способствует возрождению этнонациональных мифов,
культурных архетипов, исторической памяти и самобытных традиций.
Активизация общественного интереса к прошлому, возрождение традиций,
обрядов и обычаев можно рассматривать как своеобразный ответ
национальных сообществ на деструктивные нивелирующие и унифицирующие
вызовы глобализации. Для формирования национальной идентичности граждан
определенного государства, как отмечал Э. Смит, их «следует учить тому, кто
они, откуда они происходят, и к чему они идут» [15, р. 184]. Для этого ученые,
педагоги и представители общественности конструируют из разнообразных (и
часто разрозненных воспоминаний о прошлом) общие исторические нарративы,
которые разделяются большинством граждан данного государства. М.
Ферретти подчеркивает, что коллективная память иногда образует что-то вроде
«общепонятного здравого смысла» [8, с. 136].
Именно благодаря общим воспоминаниям, совместным историям,
характерным для того или иного сообщества (семьи, социальной группы,
этноса, нации) может возникнуть чувство сопричастности и принадлежности к
данной общности, что способствует становлению и развитию эмоциональной
составляющей национальной идентичности. Совместные исторические
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нарративы, с которыми соглашаются члены данного сообщества, являются
одной из форм проявления коллективной памяти, которая может стать
доминирующей в данном социуме на определенном историческом этапе.
Коллективная память имеет большую потенциальную способность фиксировать
в массовом сознании общества разные оценки событий прошлого,
трансформирующиеся в мотивы, смыслы и ценностные ориентации,
детерминирующие деятельность и поступки людей. Влияние коллективной
памяти на ментальность и поведение людей может иметь как конструктивный
характер, консолидируя общество, так и деструктивный характер.
Сохранение коллективной памяти национального сообщества – это одна из
важнейших проблем, оптимальное решение которых невозможно без выхода на
уровень государственной политики. Таким образом, разработка теоретикометодологических основ, изучение специфики влияния коллективной памяти на
становление национальной идентичности граждан Украины является одной из
приоритетных задач современного украиноведения.
Изучение специфики мнемической деятельности людей имеет
многовековую историю, но, «несмотря на пристальный и длительный интерес к
исследованию памяти, тайны ее до конца не разгаданы» [1, с. 34]. Разные
взгляды на данную проблематику представлены в работах таких ученых, как
Платон, Аристотель, А. Августин, Т. Гоббс, Д. Локк, И. Кант, Г. Гегель, В.
Дильтей, А. Бергсон, Э. Дюркгейм, Ф. Ницше, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М.
Хальбвакс, М. Блок, П. Рикер, Н. Бердяев, Л. Лопатин, В. Соловьев, Ю. Лотман,
М. Фуко, Я. Ассман, П.Х. Хаттон, Дж. Фертнес, П. Нора и др. В украинской
науке данной проблематике были посвящены исследования В. Артюха, Т.
Биленко, А. Киридон, Л. Стародубцевой, О. Фостачук и др.
Теоретической основой нашего исследования стала концепция
коллективной памяти, предложенная французским философом, социологом и
психологом М. Хальбваксом, который подчеркивал, что коллективную память
нельзя смешивать с индивидуальной (хотя вторая часто опирается на первую),
так как каждая из них развивается по собственным законам [9]. М. Хальбвакс
считал, что коллективная память – это «память об общем прошлом, которая
сохраняется членами той или иной группы», социального класса, этноса или
нации [11, р. 12].
Известно, что среди ученых до сих пор не прекращаются дискуссии по
поводу тех или иных определений коллективной памяти [17, р. 37]. В истории,
философии, социологии, психологии, культурологии и других науках
коллективная память трактуется по-разному (это подтверждают работы таких
ученых, как Ф. Брентано, В. Вундт, У. Джеймс, Э. Дюркгейм, П. Жане, Л. ЛевиБрюль, Ж. Пиаже, Т. Рибо, З. Фрейд, Г. Эббингауз, К. Юнг, Я. Ассман, П.
Бергер, П. Бурдье, Э. Гидденс, Р. Клацки, Т. Лукман, Н. Луман, А. Моль, П.
Нора, Э. Тоффлер, М. Хальбвакс, П. Хаттон, Э. Фромм, А. Шюц, П. Блонський,
Л. Виготський, П. Зинченко, А. Леонтьев, А. Лурия, С. Рубинштейн, Г. Середа,
А. Смирнов, А. Асмолов, В. Артюх, Ю. Зерний, А. Киридон, И. Коновалов, Ю.
Левада, Ю. Лотман, П. Лукин, Л. Люблинская, О. Смоляр, А. Фирсов, В.
Шкуратов и др.). Исходя из этого, в условиях перехода европейских стран к
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информационному этапу цивилизационного развития (который ознаменовался
либерализмом и методологическим плюрализмом в сфере науки) коллективную
память необходимо рассматривать как фундаментальный многоуровневый
феномен социокультурной и этнонациональной реальности, а это возможно
только с использованием как междисциплинарных, так и трансдисциплинарных
стратегий.
Основными характеристиками актуального состояния современной науки
являются постнеклассическая рациональность (с ее междисциплинарным
дискурсом;
герменевтическим
стилем
мышления;
парадигмальной
толерантностью (B. Степин); сетевым принципом организации знания (Дж.
Чью); «критическим самоосмыслением дисциплины» (К. Джерджен);
«легализацией внутрисубъективного опыта» (А. Юревич)), тенденция к
интеграции научного знания и др. Ключевыми идеями постнеклассической
науки являются: 1) идея конвергенции; 2) идея социокультурной
обусловленности человеческого знания; 3) диалог социогуманитаристики и
естествознания. Это позволяет снять противостояние «наук о духе» и «наук о
природе»,
организовать
не
только
междисциплинарный,
но
и
трансдисциплинарный дискурс. Сложное, нелинейное мышление способно
интегрировать не только разные грани познания, но и различные научные
парадигмы. Для постнеклассического (сложного) мышления характерно
интегративное понимание человеческого бытия как целостности (в единстве его
телесного, душевного и духовного уровней). Поэтому постнеклассическая
рациональность может выступать в качестве специфического инструмента
анализа многомерных феноменов «с повышенной гносеологической и
онтологической сложностью» (Дж. Келли), к которым относится и
коллективная память. В этом случае возможна интеграция различных
методологических стратегий, направленных на изучение разных аспектов
коллективной памяти, ее синхронных и диахронных пластов, что может
привести к созданию взаимосогласованной когнитивной сети с активно
функционирующей системой «концептуальных мостов».
Известно, что современное украиноведение утверждается сегодня как
интегративная наука (при этом нужно четко различать разные уровни
интегративности (комплекс, синтез, интеграция [7, с. 16-30]), которые
соотносятся
с
полидисциплинарными,
междисциплинарными
и
трансдисциплинарными методологическими стратегиями [2, с. 45-54]).
Например, исследование считается полидисциплинарным, когда определенный
объект разносторонне изучается несколькими научными дисциплинами
одновременно; при этом каждая из этих дисциплин может использовать свои
методологические принципы, внося собственный вклад в «общую копилку»
знаний об изучаемом объекте [5, с. 193-201]. Исследование считается
междисциплинарным, если оно проводится с использованием не только общих
категорий, но и с кооперированием различных научных дисциплин. Для
трансдисциплинарных исследований характерен научный поиск, направленный
«сквозь», «через» границы нескольких научных дисциплин, и выходящий за их
пределы, на более высокий, метадисциплинарный, уровень. Именно такие
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исследования характеризуются холистическим видением предмета изучения.
Именно трансдисциплинарные исследования способны не только пересекать
дисциплинарные границы, но и «переносить» схемы, категории, стратегии и
практики из одной дисциплинарной области в другую [5, с. 193-201; 6, с. 134137]. Е. Князева подчеркивает, что «трансдисциплинарность в узком смысле
означает интеграцию различных форм и методов исследования, включая
специальные приемы научного познания, для решения научных проблем.
Трансдисциплинарность в широком смысле означает единство знания за
пределами конкретных дисциплин» [5, с. 194].
Ж.
Пиаже
еще
в
начале
1970-х
годов
ввел
понятие
«трансдисциплинарность» и отметил, что в отличие от междисциплинарности
трансдисциплинарность является более сложным этапом интеграции знаний
[12, р. 539-549; 13, р. 131-144]. Он считал, что трансдисциплинарность – это
«принцип научного исследования, который описывает приложения научного
подхода к проблемам, выходящим (трансцендирующим) за границы
конвенционально установленных академических дисциплин» [3, с. 17-38; 4,
с. 22; 6, с. 134]. Первый Международный Центр трансдисциплинарных
исследований был основан в 1987 г., на Учредительном съезде этого Центра
ученые приняли Хартию трансдисциплинарности [6, с. 134-137].
Трансдисциплинарными считаются и другие научные центры: а)
Международный Центр генетической эпистемологии (созданный Ж. Пиаже в
Женеве), б) Центр современной антропологии (созданный Э. Мореном в
Париже) и другие.
Таким образом, изучение коллективной памяти (как сложного
многоуровневого объекта исследования и фактора формирования национальной
идентичности) не будет полноценным, если не выйти за пределы узкодисциплинарной ограниченности. Здесь «целесообразнее говорить о
полидисциплинарных
исследовательских
полях,
междисциплинарных
исследованиях и трансдисциплинарных стратегиях исследования» [5, с. 194].
При этом «трансдисциплинарность не антагонистична междисциплинарности, а
дополняет ее, так как соединяет различные фрагменты реальности в единую
картину … Трансдисциплинарность означает стимулирование синергии между
дисциплинами и подлинную интеграцию знания» [5, с. 194].
Примером
такой
интегративной
науки
является
современное
украиноведение, которое имеет свой объект и предмет исследования, свое
проблемное поле исследований и собственную систему знаний, целостность
которой не исчерпывается узко-дисциплинарными подходами. Известно, что
интегративность была признана существенным преимуществом современного
украиноведения многими известными учеными – С. Крымским, М. Поповичем,
В. Горским, М. Розумным, Л. Шкляром и др.
В рамках украиноведения трансдисциплинарные исследовательские
стратегии позволяют интегрировать новые факты, знания и результаты
теоретико-эмпирических исследований в целостную систему, что способствует
более глубокому изучению объектов и явлений. Например, эвристический
потенциал использования трансдисциплинарных исследовательских стратегий
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при изучении коллективной памяти как фактора формирования национальной
идентичности заключается в том, что они позволяют установить связь не
только между естественной и социогуманитарной парадигмами, но и со сферой
духовной культуры народа, чтобы выявить новые грани национального бытия,
зафиксированные в культурно-историческом опыте (как одной их форм
коллективной памяти). Трансдисциплинарные исследовательские стратегии
способствуют пониманию динамики мнемических процессов на нескольких
уровнях реальности одновременно, «перешагивая» границы конкретных
дисциплин для создания универсальной картины изучаемого объекта.
Исследование коллективной памяти как фактора формирования
национальной идентичности граждан Украины связано с:
1) анализом места и роли коллективной памяти в рамках этнической и
политической истории украинского народа;
2) изучением специфики отражения в коллективной памяти украинского
народа главных исторических событий;
3) анализом трансформаций коллективных представлений украинцев на
разных исторических этапах;
4) изучением содержания коллективной памяти современных граждан
Украины, ее связи с базовыми ценностями и высшими чувствами;
5) выявлением закономерностей сохранения в коллективной памяти
наиболее важных событий;
6) изучением специфики ассоциативных связей, направленных как на
сохранение общих воспоминаний, так и на их изменение;
7) анализом фольклорных, ментальных и конативных «образцов»,
этнокультурной и социокультурной информации, знаний, образов, смыслов и
ценностей, которые передаются подрастающим поколениям;
8) изучением особенностей взаимовлияния социокультурной реальности и
деятельности разных групп людей в контексте культурно-исторической
обусловленности общих воспоминаний;
9) выявлением особенностей социального конструирования исторической
памяти;
10) изучением коллективной памяти как инструмента манипуляций
общественным сознанием,
11) выявлением специфики конструирования и функционирования
коллективной памяти в условиях формирующегося информационного
общества;
12) анализом использования коллективной памяти в конструктивном и
деструктивном контексте;
13) изучением механизмов социального конструирования коллективной
памяти;
14) анализом инструментов, способов и технологий трансляции культурноисторического опыта украинского народа;
15) выявлением разных трактовок общего прошлого, разных «образов»
общей истории и конкурирующих версий национальной истории;
16) анализом тех образов коллективной памяти, которые разделяются
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большинством граждан, а также специфики предпочтения гражданами
Украины одних версий коллективной памяти другим версиям;
17) выявлением конкурирующих форм коллективной памяти, а также
противоречий между памятью нации и индивидуальными воспоминаниями
граждан;
18) анализом процессов установления на индивидуальном уровне
логических связей между ключевыми историческими событиями, а также
процессов восстановления непрерывной хронологии;
19) изучением неофициальных, умалчиваемых воспоминаний, а также
фактов искажения или забвения определенных исторических событий;
20) использованием результатов эмпирических исследований влияния
коллективной памяти на уровень развития национальной идентичности.
Мы рассматриваем коллективную память как относительно целостную
систему представлений и воспоминаний о прошлом, которая имеет
интерактивный характер, сопряжена с базовыми ценностями, эмоциями и
высшими чувствами людей, которая направлена на установление
социокультурных связей внутри определенного сообщества и усиление
индивидуальной сопричастности его членов, на поддержание связующего
онтологического начала, которое придает прочность и долговременность
человеческим взаимоотношениям и институциональным структурам данного
социума. Коллективную память нельзя рассматривать как сумму
индивидуальных воспоминаний, так как объем и содержание коллективной
памяти всегда выходят за рамки соответствующих индивидуальных структур.
Коллективная память формируется группами индивидов, деятельность
которых направлена на совместное созидание и сохранение системы общих
воспоминаний и интерпретаций прошлого. Коллективные воспоминания
кристаллизуются на основе представлений о реальных исторических событиях
и личностях, которые несли в свое время значительную ценностно-смысловую
нагрузку. Поэтому коллективную память «цементируют» так называемые
«реперные точки», создающие определенный «каркас» для интегрирования
базовых воспоминаний. Коллективная память способна длительное время
сохранять большие массивы информации, она является основой для накопления
и сохранения культурно-исторического опыта (который приобретается в
результате познавательной и практической деятельности) различных
социальных групп и сообществ (в том числе этнических и национальных). Без
коллективной памяти невозможно нормальное развитие и человека, и любой
социальной группы, ведь фиксация, сохранение и последующее
воспроизведение определенной информации и прошлого опыта дает
возможность повторного применения накопленного как в индивидуальной, так
и в коллективной жизнедеятельности.
К коллективной памяти относятся: память рода, семьи, социальной
группы, племени, этноса, нации, страны, государства, цивилизации и т.д.
Можно выделить дописьменную, письменную и послеписьменную формы
коллективной памяти. Поскольку бытийное значение и многомерность
коллективной памяти как социокультурного и этнонационального феномена не
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вызывают возражений, то коллективную память необходимо исследовать как
сложноструктурированный
и
многоаспектный
феномен
реальности,
конструируемый в процессе социального взаимодействия. Основой
коллективной памяти является совместная мемориальная деятельность людей и
социальных групп, направленная на «символическую реконструкцию прошлого
в настоящем» (Е. Г. Турбина).
Таким образом, роль коллективной памяти (при изучении ее в рамках
современного украиноведения) является ключевой, поскольку в силу своего
сквозного влияния (а она пронизывает бытие украинского общества от
древнейших времен до современности) на процессы формирования
ментальности, кристаллизации культурно-исторического опыта украинского
народа, коллективная память является неотъемлемым фактором сохранения
культурного наследия и формирования общей идентичности украинцев.
Поэтому без всестороннего учета влияния коллективной памяти на процессы
национального развития украинского общества, а также на устойчивость и
стабильность украинского социума в условиях политико-правовых и
социально-экономических трансформаций оптимальное решение многих
актуальных проблем невозможно.
Украиноведение (как современная интегративная наука) позволяет
всесторонне проанализировать роль мнемической составляющей в
нациесозидательных и государствообразующих процессах, а также в процессе
завершения формирования общенациональной идентичности граждан Украины
в современном глобализированном мире. Ведь коллективная память является
«строительным материалом» как этнической, так и национальной культуры,
сохраняя ее специфику и самобытность, обеспечивая ее развитие и
преемственность.
В рамках украиноведения и коллективная память, и интеллект украинской
нации могут рассматриваться как механизмы трансляции этнокультурной
информации, а также как факторы сохранения и развития знаковосимволических и ценностно-смысловых систем украинской национальной
культуры. В контексте цивилизационного развития украинского народа
необходимо рассматривать интеллектуальный потенциал и коллективную
память украинцев как: а) культурные феномены, определяющие непрерывность
культурных традиций сообщества; б) коммуникативно-культуральные формы
«взаимодействия» формирующейся украинской нации с прошлым; в) как
важные когнитивные условия и факторы формирования общенациональной
идентичности.
Проведенное исследование показало, что феномены памяти и забвения
являются определенной формой отношения украинского общества к своему
историческому прошлому. Положительный потенциал забвения (когда оно
становится частью опыта так называемого «обнуления прошлого») состоит, в
частности, в минимизации травматических последствий отдельных трагических
исторических событий. Современные исследователи выделяют травматическое
забвение (забывание травмирующих событий прошлого) и нетравматическое
забвение (забывание нетравматических по своему содержанию событий);
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естественное забвение («удаление» из памяти неактуальной информации) и
управляемое забвение как элемент политики памяти (что предусматривает
целую систему запланированных практических действий государства и
гражданского общества для консолидации формирующейся политической
нации). Управляемое забвение в рамках конструктивной политики памяти
может быть направлено, в частности, во избежание интерпретационных
конфликтов разных вариантов исторической памяти.
Специфика коллективной памяти заключается не только в способности
охранять от забвения актуальный и событийный пласты прошлого, но и в
конструктивном отношении к прошлому (оптимизация репрезентативного и
интерпретационного пластов коллективной памяти). Одной из неотложных
задач украинских интеллектуалов является выстраивание репрезентативного
образа общего прошлого, что связано также с сознательным преданием
забвению некоторых событий прошлого и их устаревших интерпретаций.
Коллективная память представляет сферу этнической и национальной
укорененности человека и группы. Такая укорененность способствует
пониманию этнофорами собственной природы и аутентичности, а также
способствует развертыванию конструктивных идентификационных процессов.
Индивидуальный опыт человека в освоении мира интегрируется с культурноисторическим опытом сообщества, обогащаясь опытом прошлых поколений,
что, в свою очередь, способствует общему видению исторических перспектив.
Актуализированная коллективная память не позволяет человеку и обществу
оставаться в объятиях беспамятства и бездуховности.
Процесс формирования и трансформации национальной идентичности
граждан Украины изучался исследовательской группой под руководством Т.
Воропаевой в течение 1991 – 2014 гг. в рамках нескольких научных проектов
Центра украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко (до сентября 2000 г. этот
проект выполнялся в отделе этнологии Института украиноведения КНУ имени
Тараса Шевченко), в которых активное участие принимали студенты и
аспиранты
факультетов
психологии,
социологии,
философского,
геологического и механико-математического факультетов [10; 16].
Наши эмпирические исследования (всего было изучено 480 респондентов в
2012 – 2015 гг.) показали, что коллективная память респондентов с высоким
уровнем развития национальной идентичности характеризуется большей
взаимосогласованностью ее иерархических «наслоений» и большей
структурированностью воспоминаний. В частности, в структуре коллективной
памяти респондентов с развитой национальной идентичностью ключевое место
занимают такие «реперные точки», как период склавинов и антов, эпоха
Киевской Руси и Галицко-Волынского государства, Казацкий период,
творчество Тараса Шевченко, период УНР и др. [10].
Заключение. Таким образом, коллективная память является одним из
важнейших механизмов культурного единства национальной общности и
механизмом «архивации» ключевых элементов культурно-исторического опыта
и духовного мира нации. Именно поэтому коллективная память является
системным фактором «подключения» исторического прошлого к настоящему и
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важным инструментом актуализации национальной истории.
Выявленные у респондентов конструктивные индивидуальные «проекции»
коллективной памяти украинского народа показывают, что коллективная
память может выполнять функцию определенного мнемического «каркаса»
национальной идентичности. Выяснилось, что национальная идентичность
невозможна без развитой коллективной памяти, которая выступает
катализатором процессов сохранения и осознанной реактуализации
предыдущего опыта. В связи с этим практики меморизации и коммеморации
приобретают большое значение в процессе становления и развития
национальной идентичности граждан Украины.
Таким образом, среди факторов, которые наиболее оптимально
способствуют формированию национальной идентичности граждан Украины,
одним из ключевых является коллективная память украинского народа.
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