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                                                       АНОТАЦІЯ 

Дубенко О.Ю. Національні поетичні картини світу у лінгвокогнітивному 

та перекладознавчому аспектах. Кваліфікаційна наукова праця на правах ру-

копису. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальностями  10.02.15 «Загальне мовознавство» та 10.02.16 «Перекладознавст-

во»  – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

У дисертації розроблено комплексну методику аналізу універсальних і етнос-

пецифічних образних зв’язків, сформованих у межах національних поетичних кар-

тин світу згідно з особливостями мовних систем, культурних стереотипів та форм 

естетичного сприйняття, що ствердилися у відповідному лінгвокультурному середо-

вищі. 

У представленому дослідженні вперше з’ясовано та осмислено у світлі наста-

нов сучасних наукових парадигм теоретико-методологічні засади порівняльної ког-

нітивної поетики, що надають можливість виявити й описати спільні та відмінні ри-

си  художнього світобачення, зумовлені специфікою мовних, концептуальних  і пое-

тичних картин світу, а також встановити закономірності відтворення поетичного 

ґештальту при перекладі творів художньої літератури.  

 Провідним інструментом такого дослідження запропоновано когнітивну кате-

горію ґештальту,  котра, внаслідок своєї багатомірності, уможливлює охоплення 

певного прояву внутрішньої форми твору в тій художньо значимій цілісності, яка не 

зводиться до простої суми її складових. Розуміння ґештальту як комплексної образ-

ної структури, що сполучує різні рівні концептуальної інформації, поєднуючи у ці-

лісність почуттєве та раціональне, дозволяє охарактеризувати самобутність поетич-

ної образності, яка є продуктом особливостей мовної та концептуальної «оптики», 

характерних для того чи іншого лінгвокультурного простору.  

  Ґештальт-формула поетичного знаку у крос-текстовій перспективі визначає 

його внутрішньо-семіотичну валентність та співвіднесеність з певними асоціатив-

ними полями, архетипами, першостихіями, що беруть участь у форматуванні специ-

фічного образно-асоціативного ореолу, структури якого набувають першорядного 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 

 

значення під час читацького сприйняття відповідного поетичного ґештальта. Ство-

рення такого ґештальту відбувається за прототиповими комбінаторними схемами 

тієї поетичної і загальнокультурної традиції, до якої належить реципієнт художньо-

го тексту.  

У першому розділі «Національні поетичні картини світу: методологія дослі-

дження» розглянуто потрактування поняття «картина світу», що історично стверди-

лися у науковому дискурсі з часів його перших згадувань представниками німець-

комовної філософської традиції. Проаналізовано провідні напрямки у дослідженні 

національних картин світу, окреслено ті уявлення про сутнісні характеристики пое-

тичної картини світу, котрі набули поширення на сучасному етапі розвитку філоло-

гічної науки. Зроблено теоретико-методологічне узагальнення основних наукових 

здобутків у вивченні лінгвістичної поетики, описано головні аспекти дослідження та 

базисні елементи категоріального апарату сучасної когнітивної поетики.  

Розглянуто провідні напрями наукового опису внутрішньої форми художньо-

го твору, а також метафори та поетичної картини світу, що є ключовою категорі-

єю поетики у рамках сучасної когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістичного 

знання. 

 Виявлено основні вектори досліджень внутрішньої форми в історичній перс-

пективі: філософсько-естетичний напрям, започаткований в епоху еллінізму (Пла-

тон, Аристотель), та лінгвофілософський напрям, з появою якого було розпочато 

ґрунтовне вивчення внутрішньої форми мови (В. фон Гумбольдт, В. Вундт, О.О. По-

тебня). На сучасному етапі існує три аспекти дослідження внутрішньої форми, пред-

ставлені власне лінгвістичним, поетикальним та філософським напрямами.  

Термін внутрішня форма перебуває у безпосередньому смисловому співвідне-

сенні з поняттям метафора, яка, з позицій когнітивістики, є засобом пізнання 

об’єктивної реальності, ключовим методом творення нової картини світу.  Метафо-

ризація як шлях світопобудови через продукування нових смислів визнана універса-

льним способом формування нового образу світу як в науці, так й у мистецтві. Ха-

рактерні для певної поетичної традиції метафори й зв’язки між ними свідчать про ті 
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загальні національно-часові особливості художньої свідомості, що зумовлюють спе-

цифіку національних поетичних картин світу. 

         Проаналізовано теоретичні засади порівняльної когнітивної поетики як інтег-

рованого утворення, що виникло завдяки тим здобуткам у вивченні поетичної фор-

ми, які були отримані у сфері когнітивної поетики, порівняльної стилістики та літе-

ратурної компаративістики. З цією метою окреслено предметне поле і методологіч-

ний інструментарій магістральних напрямів когнітивної поетики, порівняльної сти-

лістики та порівняльного літературознавства, внаслідок чого визначено предмет та 

методологічні основи порівняльної когнітивної поетики.  

У ролі стрижневого інструменту співставлення національних поетичних ка-

ртин світу було обрано когнітивну категорію ґештальту, котрий визнається більш 

високоорганізованим видом когнітивної структури, ніж концепт, оскільки поєднує 

у собі почуттєве і раціональне в їх цілісності. Поняття ґештальт є також ширшим 

за поняття образ, оскільки воно визначається як багатомірний, комплексний образ 

певної ділянки дійсності, що охоплює у системний спосіб гомогенні і гетерогенні 

елементи, утворюючи нову, цілісну якість відображення. 

Сукупність когнітивно-відображальних фігур, тобто виразно усвідомлених 

елементів у складі ґештальту, які виділяються носіями певної мови і культури на 

фоні великої кількості інших виражальних елементів, є підґрунтям для прототипі-

чних ґештальт-формул поетичної картини світу в межах відповідного лінгвокуль-

турного простору. 

 Неминучі розбіжності в інтерпретації ключових поетичних ґештальтів, кот-

рі спостерігаються у різних поетичних картинах світу, можуть бути позначені те-

рміном паралакс, який, завдяки своїй етимології, найкращим чином репрезентує 

суть відмінностей, пов’язаних з оптикою світосприйняття, властивою як різним 

індивідуумам, так і різним етноспільнотам.  

У другому розділі розкрито мовну та етнокультурну складову лінгвопоетич-

ної норми. 

Предметом дослідження обрано явище персоніфікації, що належить до гене-

тичних рис поетичного мовлення, оскільки бере свій початок в особливостях арха-
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їчної, міфопоетичної свідомості,  й у наочний спосіб репрезентує прояви внутріш-

ньої форми в її лінгвістичному і філософсько-естетичному розумінні. 

Запропоновано багатоаспектний аналіз тих мовних і концептуальних факто-

рів, що визначають специфічність персоніфікованих образів в англомовному та 

україномовному культурних просторах. Явище поетичної персоніфікації надає до-

статньо переконливі свідчення паралактичних тенденцій у порівнювальних поети-

чних традиціях, ілюструючи різночитання у маскулінно-фемінінній категоризації 

речей на рівні мовних картин світу (мовний паралакс) у сполученні з відмінностя-

ми культурного характеру, відображеними у концептуальних картинах світу (кон-

цептуальний паралакс), які спричиняють досить промовисті розбіжності у тракту-

ванні персоніфікованих образів чоловічого і жіночого роду в межах поетичного 

універсуму (поетичний паралакс). 

 Констатовано приблизну гіпотетичну рівновагу між чоловічими і жіночими 

уособленнями в англомовній картині світу. Домінантність фемінінного начала в 

українській мовній картині світу встановлено внаслідок порівняльного аналізу ле-

ксичних одиниць, що позначають базисні предмети, явища та поняття, проведено-

го на матеріалі дев’яти індоєвропейських і одної афразійської мови. 

 Розбіжності у концептуальній нормі визначаються різновекторністю ідеаль-

них типів, що сформувалися у ментальності західних і східних індоєвропейців, 

оскільки перші вбачають ідеальний тип у чоловічій, а другі у жіночій особі. 

У третьому розділі описано маскулінно-фемінінну категоризацію англо-

американського та українського поетичного універсуму. 

 Норми присвоєння поетичних ознак чоловічого і жіночого роду в англо-

американській поетичній картині світу зумовлені як історико-культурними традиці-

ями, так і специфічними завданнями художнього осмислення дійсності. 

Крос-текстові ґештальти персоніфікованих сутностей в англо-американській 

поезії є продуктом тих прототипічних сугестій, що кореспондуються з узвичаєними 

в суспільстві культурними стереотипами та вимогами традиційного символічного 

коду. 
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Чинна для англомовних текстів поетична норма визначає існування варіатив-

них поетичних ґештальтів, з виділенням фігури «маскулінність», або фігури «фемі-

нінність». Причини цього етнопоетичного явища полягають, насамперед, у варіати-

вності тлумачення, що може бути наслідком як певних світоглядних зсувів на рівні 

національної поетичної картини світу, так і особливостей ідіостилю поета, авторсь-

кого задуму, коли відхилення від загальноприйнятого алгоритму продиктовано цілі-

сною смисловою структурою поетичного твору. Наявність варіативних ґештальтів 

також пояснюється невизначеністю гендерного статусу певного неживого об’єкта 

або абстрактної сутності в поетичній картині світу. Така амбівалентність поетичного 

роду є наслідком двоїстого символічного значення певного об’єкта або абстрактної 

сутності, яке може корелювати, з одного боку, з чоловічим родом, а, з іншого боку, з 

жіночим. 

На відміну від англо-американської традиції, лінгвопоетична норма персоні-

фікації в українській поезії полягає у семантизації граматичного роду, тобто сліду-

ванні матрицям мовної картини світу або первинній родовій маркованості українсь-

кої лексики. Це призводить до наявності чітко вираженої фемінінної домінанти та 

спричиняє  виникнення таких етнопоетичних явищ як метафори уречевлення, уні-

версальне метафоричне ототожнення і гендерний синтаксис. 

У четвертому розділі «Крос-текстова ґештальт-формула персоніфікованих 

сутностей: англо-українські паралелі»  проаналізовано валентність і вектор асоціа-

тивної атракції тих персоніфікованих сутностей, що репрезентують архетипічну си-

мволіку. 

Пов’язаність конкретного поетичного образу з національною художньою тра-

дицією має багатоаспектний характер. У найбільш рельєфний спосіб конвергенція 

мовних та етнокультурних впливів спостерігається у стрижневих метафорах архети-

пічного ґатунку,  побудованих на художньому перетворенні певних специфічних 

виявів мовної системи і культури вихідної поетичної традиції. Особлива складність 

структури таких образів переводить їх у статус крос-текстових ґештальт-формул, 

оскільки, пройшовши у межах певної національної поетичної традиції через велику 

кількість художньо значимих контекстів, вони сформували навколо себе своєрідний 
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образно-асоціативний ореол, що постав з прототипічних метафоричних і символіч-

них співвіднесень. Сума цих співвіднесень і складається у ту крос-текстову ґеш-

тальт-формулу певної сутності архетипічного штибу, повноцінне відтворення якої є 

принципово неможливим у системі інших мовно-культурних координат. 

Специфіка інтерпретації архетипічного образу в англо-американській та укра-

їнській поетичних традиціях  визначається його співвіднесеністю з тими метафори-

чними і символічними характеристиками, які узгоджуються з маскулінністю або 

фемінінністю відповідних персоніфікованих сутностей на рівні концептуальної і по-

етичної картин світу, а також з певною природною стихією,  позаяк поетична субс-

танція корелює з особливим типом матеріальної уяви, що спирається на одну із 

першостихій. 

Аналіз взаємозв’язків між гендерною належністю персоніфікованого поетич-

ного образу і його тлумаченням з позицій поетики першоосновних стихій надає ро-

зуміння природи та особливостей гендерного форматування образу в різних поетич-

них традиціях. Адже метафорична суголосність образу певній першостихії, тобто 

проведення аналогій між тим чи іншим образом та цією стихією, або їх ототожнення 

в рамках метафори, базується на особливостях сприйняття поетичного образу, котрі 

й створюють відповідні прототипічні метафори в англо-американській та українсь-

кій поезії. 

Відмінності у концептуальних і поетичних картинах світу, характерні для анг-

лійського та українського лінгвокультурних просторів, є причиною паралаксу на 

рівні ґештальт-формул порівнюваних поетичних знаків в англо-американській та 

українській поетичній традиції. 

У п’ятому розділі розглянуто поетичний паралакс у перекладознавчому аспек-

ті. Оскільки перекладознавча поетика по суті являє собою одну з двох гілок порів-

няльної поетики, яка є органічним продовженням типологічних розвідок різних пое-

тичних систем, трактування порівняльно-поетичного проекту як цілісної ланки зага-

льнофілологічних студій з типологічною та перекладознавчою складовими, умож-

ливлює виокремлення тих історично освячених провідних напрямів дослідження, 
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що значно підвищують ефективність вивчення вихідного та цільового поетичних 

текстів. 

У теоретико-перекладацькому аспекті результати внутрішньо-семіотичних ро-

збіжностей набувають особливої наочності при кардинальному поетичному парала-

ксі,  коли відмінність родової ознаки ключового персоніфікованого образу в першо-

творі та перекладі зумовлює несхожість генерованого ним асоціативного простору в 

межах вихідного і цільового текстів, а, в кінцевому рахунку,  несхожість найважли-

віших смислових структур першотвору і тексту перекладу.  Адже кожний з цих об-

разів обживає поетичний контекст по-своєму,  розгортаючись у рамках поетичного 

цілого в усій повноті притаманного йому асоціативного потенціалу.  

У шостому розділі дисертації надано таксономію перекладацьких аберацій, що 

мають місце при іншомовному перекодуванні образності вихідного поетичного тек-

сту, яке так чи інакше наслідує матриці концептуальної та поетичної картин світу 

культури реципієнта. 

Поетична картина світу вихідної та цільової культур, з якою неминуче дово-

диться мати справу будь-якому досліднику поетичних перекладів, є авторським пе-

реломленням колективного відображення світу в етнокультурній свідомості певної 

мовної спільноти. Відповідно, поетичний образ являє собою індивідуальне тлума-

чення елементів концептуальної та мовної картин світу, виступаючи носієм конден-

сованого мовного та історико-культурного коду, тобто тих специфічних структур 

етнокультурної пам’яті, котрі спричинюють відносну перекладність поетичного тек-

сту. У цій ситуації свідомість читача як вихідного, так і цільового тексту зіштовху-

ється з проблемою створення «гарного», рівноважного ґештальту – симетричного 

цілого, побудова якого регулюється з позицій ґештальтпсихології  законом «прегна-

нтності», або тенденцією кожного психологічного явища до набуття більш чіткої, 

завершеної форми.   

Паралактичні тенденції щодо тлумачення певного поетичного ґештальта, за-

корінені у вихідній та цільовій історико-культурній традиції, виступають потужним 

стимулом до різноманітних перекладацьких аберацій, тобто свідомих або несвідо-

мих відхилень перекладача від художньо-естетичного змісту першотвора. Таксоно-
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мія подібних перекладацьких відхилень включає цілий спектр трансмутацій вихід-

ного поетичного ґештальта, скерованих на відновлення його світоглядної «впізнава-

ності» у цільовому лінгво-культурному просторі. Коли таке відновлення видається 

принципово неможливим, перекладач може вдатися до навіть до вилучення непрото-

типічного вихідного ґештальта. В інших випадках перекладацьке ремоделювання 

структури вихідного поетичного ґештальта можуть проявлятися у його заміні  в ці-

льовому тексті, вмотивованій концептуальними або поетичними нормами цільової 

культури, а також у таких трансформаціях як: 1) нівелювання вихідного поетичного 

ґештальта внаслідок концептуального паралаксу; 2) деконструкція структури вихід-

ного поетичного ґештальта, вмотивована поетичними нормами цільової культури; 3) 

перебудова структури вихідного поетичного ґештальта та її подальше розгортання  

за поетичними нормами культури-реципіента; 4) імплантація прототипічного ґешта-

льта цільової культури на основі неґештальтного вихідного поетичного знака.  

Дослідження ґештальтності національних поетичних картин світу може бути 

продовжено як у типологічному, так і в перекладознавчому напрямку, на прикладі 

поетичного переломлення інших граматичних і лексичних категорій, що має місце в 

межах різних поетичних традицій.     

Ключові слова: поетична картина світу, мовна картина світу, порівняльна по-

етика, граматичний рід, гендерний профіль мови, ґештальт, фігура, ґештальт-

формула, паралакс, перекладацька герменевтика, перекладність, прототипічний ґеш-

тальт, адаптивні стратегії перекладу, поетичний переклад. 

 

                                          ABSTRACT 

   Olena Doubenko. National poetic mappings of the world in linguocognitive 

and translatological perspectives. Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

    Thesis for the degree of Doctor of Philology, speciality 10.02.15 “General Lin-

guistics” and speciality 10.02.16  “Translation Studies” – Kyiv, 2019. 

    The thesis offers a comprehensive analysis of universal and idioethnic cognitive 

characteristics encoded in those pivotal poetic images that have found their articulation at 

the level of national poetic mappings of the world. The nature of this cognitive content is 
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anchored in the idiosyncrasies of language systems, cultural stereotypes and forms of aes-

thetic perception typical of the corresponding linguocultural milieu. 

     The investigation presents the first endeavour in the realm of modern linguistics 

to highlight the theoretical-methodological framework of comparative poetics as that do-

main of study which would facilitate an effective examination of the in-depth semantics 

ciphered in the artistic structures of poetic texts with different language and cultural affili-

ation. 

  The key instrument of such study is seen in the cognitive category of gestalt that is 

capable of embracing manifestations of the artistic inner form in their polyphonic whole-

ness. The treatment of gestalt as a complex image structure that includes different levels of 

conceptual information, uniting the sensual and the rational into a holistic entity, makes 

possible to reveal those homologous and distinguishing characteristics that have emerged 

due to the language and conceptual “optics” effective in different linguocultural communi-

ties. 

The gestalt-formula displayed by a certain poetic sign in a cross-cultural perspective 

gives evidence of its semiotic valence, or its correlation with those associative fields, ar-

chetypes and primary natural elements that participate in shaping of a peculiar figurative-

associative halo intrinsic to the corresponding sign in poetic contexts. The generation of 

such gestalt is governed by the prototypical combinatorial schemes of the poetic and cul-

tural tradition. 

The first chapter “National poetic mappings of the world: the methodolody of re-

search” considers the origin and basic conceptual readings of the notion “mapping of the 

world (weltanschauung, worldview)” that have established themselves in scholarly dis-

course. It reviews the main trends in studying national mappings of the world and analyzes 

the most influential scholarly opinions on the nature and essential characteristics of poeti-

cal mapping of the world as a special projection of reality actualized by individual authors 

as well as certain ethnic communities or nations. This part of the work also focuses on the 

theoretical-methodological generalization of the major scholarly gains in literary stylistic 

studies, outlines the principal aspects of investigation and the basic elements of the cate-

gorical apparatus developed by contemporary poetics. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 

 

The chapter considers the chief tendencies in scholarly description of the artistic in-

ner form, metaphor and the poetic mapping of the world which represents the key category 

within such a structural subsection of cognitive-discursive paradigm as “mappings of the 

world”.  It delineates core scholarly approaches to the phenomenon of inner form which 

took shape in a historical perspective: philosophical-aesthetic school that dates back to the 

classical antiquity (Plato, Aristotle), and linguo-philosophical school that initiated a fun-

damental study of the inner form of language (W. von Humboldt, W. Wundt, O. Po-

tebnya). The state-of-art situation is heralded by the co-existence of linguistic proper, po-

etical and philosophical tendencies of its consideration. 

The term  inner form  has direct semantic correlation with the notion  metaphor  

which, from the standpoint of cognitive science, constitutes the pivotal method of cogniz-

ing the objective reality that ushers in a new mapping of the world. Metaphorization has 

been recognized as a universal way of world-making in both science and art, and charac-

teristic metaphors of a certain literary tradition are believed to bear evidence of those gen-

eral national-temporal features of artistic consciousness that condition the specificity of 

national poetic mappings of the world.  

The chapter also gives a substantiation of theoretical fundamentals of comparative 

poetics as an integrated formation that has come into existence due to the gains obtained in 

the sphere of comparative stylistics and comparative literature. The subject and methodo-

logical basis of comparative poetics are outlined in consequence of a comprehensive anal-

ysis of the subject and methodological tools applied in the backbone trends of both com-

parative stylistics and comparative literature.  

The cognitive category of gestalt is introduced as a paramount instrument of com-

paring national poetic mappings of the world. Gestalt is regarded to be a more high-order 

type of cognitive structure than concept, as it in a holistic manner combines the perceptual 

and the rational. The notion of gestalt is also wider than the notion of image, because it is 

defined as a multidimensional, complex image of a certain segment of reality that in a sys-

temic way embraces homogeneous and heterogeneous elements and creates a new, holistic 

quality of reflection which cannot be reduced to the sum of its parts. 
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The sum total of cognitive-reflective figures, or distinctly perceived gestalt elements 

that are isolated by representatives of a certain linguocultural community against the back-

ground of other expressive elements, form the substratum for prototypical gestalt-formulas 

of a national poetic mapping of the world.      

            The inevitable differences in the interpretation of key poetic signs observed in na-

tional poetic mappings of the world may be designated by the term parallax which, due to 

its etymology, conveys the essence of these distinctions to the best advantage. 

   The second chapter deals with the language and ethnocultural elements of lin-

guopoetic norm. 

   The subject of study is constituted by personification that represents a genetic fea-

ture of poetic speech which stems from the peculiarities of archaic, mythological mentality 

and gives convincing illustrations of inner form in its both linguistic and philosophical-

aesthetic understanding.  

    A multiple-aspect analysis of those language and conceptual factors that prede-

termine the specificity of personified images in Anglo-American and Ukrainian cultures 

provides graphic examples of parallactic tendencies in the compared poetic traditions and 

testifies differences in masculine-feminine categorization of objects, phenomena and ab-

stract notions, observed at the level of: language mappings of the world (language paral-

lax), conceptual mappings of the world (conceptual parallax) and poetic mappings of the 

world (poetic parallax).   

    English language mapping of the world displays an approximate parity between 

masculine and feminine personifications that proceeds from cultural underpinnings of 

gender affiliation in English poetry. The prevalence of the feminine element in Ukrainian 

language mapping of the world is established on the basis of a comparative analysis of lex-

ical units denoting the most essential objects, phenomena and abstract notions that was 

conducted on the data from nine Indo-European and one Semitic language. 

Differences in the conceptual mappings of the world spring from the dissimilarity of 

ideal types that rooted themselves in the mentality of western and eastern Indo-Europeans, 

as the former see the ideal type in the masculine image and the latter in the feminine one. 
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The third chapter of the thesis considers the masculine-feminine categorization of 

objects, phenomena and abstract notions represented by means of personification in An-

glo-American and Ukrainian poetic mappings of the world.  

In Anglo-American poetic mapping of the world the norms of ascribing gender 

characteristics to objects, phenomena and abstract notions are determined by historical-

cultural traditions and specific tasks set by artistic interpretation of reality. Therefore, 

cross-textual gestalts of personified entities present the product of those prototypical sug-

gestions that are in keeping with the established cultural stereotypes and the prescriptions 

of traditional symbolic code. 

The existence of variable or flexible gestalts constitutes an idiosyncrasy of Anglo-

American poetic norm. The reasons of this phenomenon lie in the changeability of their 

artistic interpretation which may stem either from certain shifts in world outlook that take 

place at the level of national poetic mapping of the world, or from the poet’s personal idi-

om, the author’s message of the poetic text. Variable gestalts may also originate from the 

indefinite gender status of a certain entity in national poetic mapping of the world. The 

ambivalence of poetic gender reflects dual symbolic meaning of the corresponding entity 

which can be brought into correlation with both masculine and feminine gender. 

In contrast to Anglo-American tradition, Ukrainian linguopoetic norm consists in 

following the matrix of the language mapping of the world or reviving the semantics of 

grammatical gender. It results in a distinct predominance of feminine gestalts as well as 

the presence of such ethnopoetic phenomena as metaphors of objectification, universal 

metaphorical identification and gender syntax. 

The forth chapter of the thesis “Cross-textual gestalt-formula of personified entities: 

English-Ukrainian parallels” deals with the valence and associative attraction of those per-

sonified entities that represent archetypical symbols. 

         The relationship of a concrete poetic image to national artistic tradition has a multi-

fold character. The convergence of language and ethnocultural influences becomes espe-

cially evident in the pivotal metaphors of archetypical type that are framed due to the artis-

tic refraction of some specific language and cultural features. 
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The complex structure of such images may be termed a cross-textual gestalt-

formula as being an important part of numerous artistically relevant contexts they acquire 

a certain figurative-associative halo formed by an array of prototypical metaphorical and 

symbolic correlations. The sum total of these correlations gives rise to that cross-textual 

gestalt-formula of an archetypical entity which cannot be faithfully rendered in the system 

of different language-cultural co-ordinates. 

 The interpretation of an archetypical entity in Anglo-American and Ukrainian poet-

ic traditions is heavily subject to the determining influences on the part of its correlations 

with the metaphorical and symbolic characteristics that conform to the masculinity or fem-

ininity of the corresponding personified entities at the level of conceptual and language 

mappings of the world and with a certain primary natural element, since poetic substance 

correlates with a special type of material imagination that leans upon  one of the primary 

natural elements. 

 The analysis of interaction between the gender affiliation of artistic image and its 

interpretation from the standpoint of the poetics of primary natural elements permits to 

disclose the essence and singularities of poetic gender formatting in different national po-

etic mappings of the world.  

 The fifth chapter addresses the issues of poetic parallax in a translatological per-

spective. 

The national poetic mapping of the world is defined as the author’s refraction of the 

collective world view contained in the ethnocultural consciousness of a certain language 

community. Accordingly, poetic image is an individual interpretation of conceptual and 

language poetic mappings of the world, the carrier of condensed language, historical and 

cultural codes that condition relative translatability of poetic images. In this situation the 

reader of both the source and target poetic texts confronts the task of creating a balanced 

gestalt or that symmetric wholeness which is built in compliance with the law of good ge-

stalt that stipulates human disposition to distinct, completed forms.  

         In a translatological aspect the consequences of inner-semiotic incongruence become 

especially evident in case of cardinal poetic parallax when inherent gender characteristics 
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of the source key image are leveled or eliminated in the target text, predetermining crucial 

differences in the associative fields generated by the source and target poetic images.  

 The most convincing instance of a relatively translatable poetic image can be found 

in amalgam or counterpoint gestalt  that unites in its structure a number of explicit and 

implicit figures. Amalgam gestalt represents a result of two-aspect cross-textual structur-

ing which is effected at the level of individual author’s mapping of the world and national 

poetic mapping of the world as well as of intratextual structuring which takes place imme-

diately within the framework of the poetic text.  

       Such three-fold encoding of poetic meaning into textual structures leads to the emer-

gence of a semantically polyphonic amalgam gestalt that defies faithful conveyance by 

means of the target language. 

The sixth chapter focuses on those worldview aspects of poetic imagery that consti-

tute a considerable translation problem since such conceptually controversial elements of 

the source text may undergo different interpretations in poetic translation. The crux of the 

question seems to lie in the circumstance whether the conceptual content of a certain poet-

ic sign in the source culture may be called prototypical for the poetic weltanschauung 

shared by the representatives of the target culture. The issue under discussion is considered 

in terms of the gestalt-structures of source and target signs in English-Ukrainian transla-

tion. The chapter describes those translation transformations of worldview character found 

in the target poetic texts that take place in case the gestalt of the original poetic sign dis-

plays scarce prototypicality in the framework of the target cultural tradition.  Translator’s 

remodelling is defined as deviations from the source poetic text which take place in poetic 

translation owing to some specific ethnocultural and aesthetic features of the translator’s 

world view. The translator’s decisions that lead to certain tangible shifts in the conceptual 

content of the source text are presented from а cognitive standpoint. They are treated as an 

immediate consequence of those discrepancies in the source and target ethnocultural and 

aesthetic codes that condition only relative translatability of the original poetic text. 

         The investigation of the gestalt character inherent to national poetic mappings of the 

world can be continued in both typological and translatological aspects, on the basis of 
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poetic refraction of other grammatical and lexical categories that takes place within the 

framework of different poetic traditions. 

          Кey words:  poetic worldview, language worldview, comparative cognitive poetics, 

grammatical gender, gender profile of language, gestalt, figure, gestalt-formula, parallax, 

translational hermeneutics, translatability, prototypical gestalt, adaptive strategies of trans-

lation, poetic translation. 
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гічних картинах світу англійської та української мов. Мова і культура. К.: Видавни-

чий Дім Дмитра Бураго, 2012.  Вип. 15. Т.VІ (160). С.208-213. 
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25. Дубенко О.Ю.   Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини 

світу в англо-американській та українській традиціях. Мовні і концептуальні карти-

ни світу. Вип. 46. ВПЦ «Київський університет», 2013. С.474-486.  

26. Дубенко О.Ю. Аберації в тексті перекладу як відображення особливостей перек-

ладацької інтерпретації. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. 

Вип. 16. Т.ІІІ (165). С.429 – 434. 

27. Дубенко О.Ю.   Художня картина світу: основні напрями дослідження. Мова і 

культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. Вип. 16. Т.ІV (166). С.10 – 14. 

28. Дубенко О.Ю.   Жанрова належність художнього твору крізь призму його коло-

ристики.  Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. I. 

(169). С. 203-207. 

29. Дубенко О.Ю. Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постановки пи-

тання. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка 

Леоніда Булаховського: зб. наук. праць. Вип. 24. К.: «Освіта України», 2014. С.46-52. 

30. Дубенко О.Ю.  Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті. Мо-

вні і концептуальні картини світу. Вип. 50. Ч.1. ВПЦ «Київський університет», 

2014. С. 261-266. 

31. Дубенко О.Ю.  Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку. Компарати-

вні дослідження слов’янських мов і літератур: зб. наук. праць. Вип. 25. 2014. С. 32-

41. 

32.  Дубенко О.Ю.  Внутрішня форма як базова лінгвопоетична категорія.  Мова і 

культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17.Т.VI. (174). С. 264-270. 

                 Статті у наукових фахових виданнях України,  

       які входять до міжнародних наукометричних баз даних 

1.  Дубенко О.Ю.  Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологіч-

ного циклу. Молодий вчений. 2015. № 1(16).  С. 157-160. ( РИНЦ, ScholarGoogle, 

OAЛ, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC Value)) 

2. Doubenko E. The genre of official-business letter in a comparative stylistic aspect 

(English-Ukrainian parallels). Молодий вчений. 2017. № 3(43).  рр. 319-323. (журнал 
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включено до наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAЛ, CiteFactor, Research 

Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC Value)) 

                 Статті в іноземних наукових виданнях 

1. Дубенко О.Ю. Трактування дихотомії «чоловіче/жіноче» в англосаксонській істо-

рико-культурній традиції. Science and Education: a New Dimension. Philology, III (9), 

Issue 44. Budapest, 2015. рр. 41-44. (журнал включено до наукометричних баз: IN-

DEX COPERNICUS: 70.95; INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642; Di-

rectory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of 

International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu, GoogleScholar) 

2. Дубенко О.Ю.  Ґештальти Любові і Смерті в англійсько-американській та україн-

ській поетичних традиціях. Science and Education: a New Dimension. Philology, III 

(10), Issue 47. Budapest, 2015. рр. 40-43. (журнал включено до наукометричних баз: 

INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642; Directory of Research Journal In-

dexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations Year-

book, Scribd, Academia.edu, GoogleScholar)  

3. Doubenko E. Poetics of Flexible Personification Gestalts in Anglo-American Literary 

Tradition. The European English Messenger. Vol. 24.2. Winter 2015. Publicidade e Artes 

Graficas, Cuimbra – Portugal. рр. 57-61. 

4. Doubenko E.  Grammatical gender as an underlying factor of an ethnopoetic mapping of 

the world: a gestaltist approach. Science and Education: a New Dimension. Philology, III 

(11), Issue 56. Budapest, 2015. рр. 11-15. (журнал включено до наукометричних баз: 

INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642; Directory of Research Journal In-

dexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations Year-

book, Scribd, Academia.edu, GoogleScholar)  

5. Дубенко О.Ю.  Реалізація архетипу Жінка у ґештальтах жіночого персоніфікова-

ного образу (англо-українські поетичні паралелі) .Science and Education: a New 

Dimension. Philology, III (12), Issue 60. Budapest, 2015. рр. 45-48. (журнал включено 

до наукометричних баз: INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642; Directo-

ry of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of Interna-

tional Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu, GoogleScholar)  
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6. Doubenko E. Linguocultural roots of comparative poetic studies. Science and 

Education: a New Dimension. Philology, IV (18), Issue 80. Budapest, 2016. рр. 30-33. 

(журнал включено до наукометричних баз: INNO SPACE Scientific Journal Impact 

Factor: 2.642; Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Di-

rectory, Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu, Google-

Scholar)  

7. Doubenko E. Stylistic features of English and Ukrainian official-business texts in a 

comparative perspective. Science and Education: a New Dimension. Philology, V (28), 

Issue 115. Budapest, 2017. рр. 19 -22. (журнал включено до наукометричних баз: In-

dex Copernicus: ICV 2014: 70.95; ICV 2015: 80.87; Global Impact Factor (GIF): 2013: 

0,5545; 2014: 0,676; 2015: 0,787; INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2013: 

2.642; 2014: 4,685; 2015: 5,278; 2016: 6,278; ISI (International Scientific Indexing) Im-

pact Factor: 2013: 0,465; 2014: 1,215; GoogleScholar; Directory of Research Journal 

Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations 

Yearbook, Scribd, Academia.edu)  

8. Doubenko E. Poetic split reference as a translation problem. Science and Education: a 

New Dimension. Philology, V (32), Issue 122. Budapest, 2017. рр. 38-40. (журнал вклю-

чено до наукометричних баз: Index Copernicus: ICV 2014: 70.95; ICV 2015: 80.87; 

Global Impact Factor (GIF): 2013: 0,5545; 2014: 0,676; 2015: 0,787; INNO SPACE Sci-

entific Journal Impact Factor: 2013: 2.642; 2014: 4,685; 2015: 5,278; 2016: 6,278; ISI 

(International Scientific Indexing) Impact Factor: 2013: 0,465; 2014: 1,215; Google-

Scholar; Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, 

Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu)  

9. Дубенко О.Ю. Фактор прототипічності вихідного ґештальту при поетичному пе-

рекладі. Science and Education: a New Dimension. Philology, VІІ  (55), Issue 189. Buda-

pest, 2019. рр. 14-17. (журнал включено до наукометричних баз: Index Copernicus: 

ICV 2014: 70.95; ICV 2015: 80.87; 2016: 73.35; GoogleScholar;Crossref (DOI prefix: 

10.31174); Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations 

Yearbook, Scribd, Academia.edu)  
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10. Дубенко О.Ю. До питання про різновиди аберацій при поетичному перекладі. 

Science and Education: a New Dimension. Philology, VІІ  (56), Issue 190. Budapest, 

2019. рр. 11-14. (журнал включено до наукометричних баз: Index Copernicus: ICV 

2014: 70.95; ICV 2015: 80.87; 2016: 73.35; GoogleScholar;Crossref (DOI prefix: 

10.31174); Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations 

Yearbook, Scribd, Academia.edu) 

                                     Статті в інших виданнях 

1. Дубенко О.Ю. Особливості синтактики мовних елементів у поетичному тексті як 

відображення специфіки художньої картини світу. Семантико-стилістична будова 

тексту та функціонування одиниць різних мовних рівнів: тематичний зб. наук. 

праць. Київ: КДЛУ, 1995. С.10-13. 

2. Дубенко Е.Ю. Поэтическая картина мира сквозь призму фонического окружения 

ее ключевых понятий. Язык и культура. Четвертая международная конференция. 

Материалы. Ч. 1. Киев, 1996. С.166-176. 

3. Дубенко О.Ю. Особливості колористики поезій Т. Шевченка та Дж. Байрона. 

Проблеми зіставної семантики: зб. наук. праць. Київ: КДЛУ, 1997. С.366-369. 

4. Дубенко О.Ю. Роль фонічної структури слова у створенні поетичного образу. Віс-

ник Київського лінгвістичного університету. Київ: КДЛУ, 2000. С.66-71. 

5. Дубенко О.Ю. Гендерні конотації персоніфікованого об’єкта у поетичному тексті. 

Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського держ. лінгвістичного університету. 

Філологія. Педагогіка. Психологія. Київ: КДЛУ, 2000. Вип. 1. С.305-310. 

6. Дубенко О.Ю. Символіка світла в історії культури. Актуальні проблеми філології 

та перекладознавства: зб. наук. праць. Частина І. Вип. 3. Хмельницький, 2007. 

С.189-192. 

7. Дубенко О.Ю. Метричний та синтаксичний аспекти створення семантики поетич-

ного образу. Мова і культура. Комунікація. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Чернігів, 16 травня 2008 р.) Чернігів: ВІТ-сервіс, 2008. 

С.30-32. 

8. Дубенко О.Ю. Американська та українська реклама у порівняльно-стилістичному 

аспекті. Актуальні проблеми філології та американські студії. Матеріали ІІ міжна-
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родної науково-практичної конференції. Київ: Видавництво Європейського ун-ту, 

2009. С.108-110. 

9. Дубенко О.Ю. Жанрово-стилістичні особливості ділових листів в англо-

американському та українському справочинстві. Актуальні проблеми викладання 

ділової іноземної мови. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. 

Горлівка: ГДПІІМ, 2009. С.41-47. 

                                          Тези наукових доповідей 

1. Дубенко О.Ю. Специфіка семантичного ореолу «культурних» слів у метафорах та 

порівняннях англо-американської поезії XVII-XX ст. Реалізація мовних одиниць 

граматичної та лексико-фразеологічної систем германських та романських мов: зб. 

наук. праць. Київ; 1992. С.6-8. 

2. Дубенко Е.Ю. Звуко-смысловой контекст как источник креативного потенциала 

метафоры (на материале поэмы «Зеркала» и стихотворения«Шестая заповедь» Се-

мёна Кирсанова). Язык и культура. Вторая международная конференция. Тезисы. 

Ч.2. Киев, 1993. С.18-19.  

3. Дубенко Е.Ю. Звуковые двойники слов «душа, Бог, любовь» в разноязычных поэ-

тических мини-контекстах как один из определяющих факторов  художественной 

интерпретации данных понятий. Принципы функционального описания языка: Тези-

сы Всероссийской научной конференции. Уральский гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1994.  Ч. 1. С.52-53. 

4. Дубенко О.Ю. Особливості образної трактовки понять «любов», «душа» в поети-

чній ліриці англо-американських та українських авторів другої половини ХХ століт-

тя. Тези Всеукраїнської наукової конференції «Функціональна семантика 

слов’янських та германських мов». Житомир, 1995. С.51-52. 

5. Doubenko E. Peculiarities of Prototext – Metatext Relations: Poetic Translation. 

IATEFL  Ukraine. Newsletter. №4. Sept. 1996. P.24. 

6. Doubenko E. Colour Technique Peculiarities of Modern American Woman Poets. 3
rd

 

National TESOL Ukraine Conference. Multiplicity and Diversity of TESOL Experienc-

es.Vynnytsia; Vynnytsia Pedagogical Institute, 1998. рр.19-20. 
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7. Doubenko E.  On Gender Aspect of Cultural Concept in Literary Discourse. 12
th
 Annual 

International Conference on Pragmatics and Language Learning. Illinois, 1998.  P.16. 

8. Дубенко О.Ю. Ґештальтистська теорія як методологічна основа порівняльної ког-

нітивної поетики. Advances of science: Proceedings of articles. The international scien-

tific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. 

MCNIP, 2018. рp. 523-529.  

9. Doubenko E. Comparative poetics in a gestaltist perspective. Proceedings of the the 5
th

  

International conference “Perspectives of science and education” (October 19, 2018). 

SLOVO\WORD; New York, USA, 2018. рp. 13-17. 

10. Дубенко О.Ю. Перекладознавча поетика з позицій ґештальт-теорії. Science and 

Society. Proceedings of the 8
th
 International conference. Accent Graphics Communica-

tions and Publishing. Hamilton. Canada,  2018. рp. 235-240.   

11. Дубенко О.Ю. Деконструкція ґештальт-структури вихідного поетичного знака 

при його іншомовному відтворенні. Переклад і мова: компаративні студії. Матері-

али Першої міжнародної конференції 27-28 березня 2019 р. Київ: Логос, 2019. С.56-

57. 
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                                                                ВСТУП 

Сучасний етап у розвитку лінгвістичної науки ознаменувався появою не лише 

нових підходів до вивчення мовних явищ, але й новим розумінням природи й сутно-

сті мови. Мова почала розглядатися як форма володіння світом і здобула статусу 

центрального елемента предметного поля філософії, що призвело до перегляду вихі-

дних позицій  багатьох дисциплін гуманітарного циклу, а в  історичній перспективі, 

було поверненням до ідей Вільгельма фон Гумбольдта про мову як конститутивну 

властивість людини. Цьому процесові великою мірою сприяли  досягнення у сфері 

когнітивної психології, що пізніше склали підґрунтя для положень когнітивної лінг-

вістики і когнітивної поетики. 

Внаслідок цих змін значний інтерес дослідників стала викликати когнітивна 

категорія «картина світу», як така, що спроможна виявити неабиякий експланатор-

ний потенціал при висвітленні сутнісних світоглядних складових, які містяться в 

етнокультурному коді, вписаному у системно-структурні характеристики націона-

льної мови. У центрі особливої уваги філологів опинився термін «національна кар-

тина світу» як цілісна модель, властива певному типу культури, що може проявляти 

себе у цілій низці варіантів, вже описаних у фундаментальних філологічних розвід-

ках [Голубовська 2004, 2017; Корнилов 2003; Попова 2002, 2015]. Адже викорис-

тання саме такого системного і холістичного поняття надає реальну можливість роз-

крити сутність мови як конститутивної властивості людини, звернутися до вивчення 

культурологічного та філософського аспектів мовних явищ. 

Власне такого ракурсу наукових студій вже давно потребує художній текст, 

сутнісні характеристики якого можуть бути предметом лише міждисциплінарних 

розвідок, оскільки належать до феноменів не тільки лінгвістичного, але й філософ-

сько-естетичного та історико-культурного штибу. Цей підхід задекларовано у розві-

дках, що ставлять за мету опис природи та основних характеристик поетичної кар-

тини світу [Алефиренко 2009; Маслова 2010, 2012; Кузьмина 2000], автори яких 

спрямовують свій аналіз на рівень цілісних структур глибинної семантики тексту, 

що вимагає розроблення  нових методів у царині   теорії художнього мовлення, зок-

рема тих, які стосуються перекладознавчих проблем.   
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У цьому контексті нове прочитання отримують як добре відомі наукові роботи з по-

етики, присвячені розкриттю природи та специфічних характеристик художнього 

твору (Г. Шпет, М.М. Бахтін, Г.О. Винокур, Р.О. Якобсон), так і розвідки, в яких ар-

тикулюються завдання порівняльної поетики (О.М. Веселовський, О.О. Потебня, 

Г.-Г. Яусс, Р. Етьямбль,А. Маріно) . Одночасна належність студій з поетики худож-

нього тексту до двох підрозділів філології: лінгвістики та літературознавства, мала 

своїм наслідком відсутність прав повноцінного громадянства у жодному з них. Про-

тягом тривалого часу це було, з одного боку, своєрідним викликом і стимулом для 

вивчення ділянки, що важко піддавалася дослідженню традиційними методами, а з 

іншого –  беззаперечним чинником гальмування її розвитку.  Складні й нестандартні 

питання про естетичні / поетичні форми пізнання дійсності, стиль автора, поетичний 

образ, що не могли бути повністю розв’язаними в рамках лише одної з вищезазна-

чених наукових дисциплін, зазвичай розглядалися з відповідними застереженнями:  

як такі, котрі, з огляду на специфічність предмета вивчення (причетного до царин 

психології, філософії, мистецтвознавства та естетики водночас), потребують  засто-

сування й певних специфічних методів дослідження.  

Актуальність дисертації визначається необхідністю пошуків ефективного 

теоретико-методологічного інструментарію для вирішення проблем сучасної 

когнітивно орієнтованої філології. Імператив когнітивної парадигми лінгвістичних 

досліджень, скерованої на осягнення закономірностей взаємовідношень та взаємодії 

мови, свідомості та культури, полягає у віднайденні нових підходів до висвітлення 

засадничого для теорії художнього мовлення питання про природу та функціональні 

характеристики  поетичного слова. Втім, поетична картина світу, що викликає 

неабияку зацікавленість науковців як холістична модель художнього світобачення, 

залишається маловивченою когнітивною категорією, насамперед, внаслідок 

концептуальної  стереоскопічності її складників та їх системної взаємопов’язаності. 

У цьому зв’язку видається, що сучасні методики лінгвістичного дослідження, 

зокрема,  ґештальт-моделювання, відкривають нові перспективи вивчення 

когнітивних аспектів національних поетичних картин світу, оскільки надають 

можливість осягнути глибинну семантику поетичного образу в її художній 
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цілісності та виявити притаманні національній поетичній традиції алгоритми 

образних взаємодій. Цей ракурс дослідження  також дозволяє уточнити чинники, що 

зумовлюють перекладність поетичного образу, та розкрити механізми формування 

перекладацьких настанов, які вибудовуються на першому, герменевтичному етапі 

перекладацького процесу внаслідок необхідності перевираження концептуального 

змісту комплексного поетичного знака засобами іншої мови.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

здійснено в межах комплексної наукової теми Інституту філології Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка  «Україна і сучасний світ: міжмовний 

і міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації 16БФ044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України.  

Мета дисертації полягає у виявленні природи й механізмів утворення цілісних 

структур поетичного змісту, що репрезентують властиве певній національній  пое-

тичній картині світу форматування образу, та розробленні теоретико-

методологічних засад перекладацької інтерпретації поетичних ґештальтів джерель-

ного тексту в аспекті передавання елементів їх концептуального змісту у друготворі. 

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) описати основні напрямки у вивченні національної та поетичної картин сві-

ту; 

2) проаналізувати цілі та методологічні засади традиційної та когнітивної пое-

тики, порівняльної стилістики і літературної компаративістики, що є донорськими 

дисциплінами для порівняльної когнітивної поетики; 

3) окреслити пріоритетні елементи предметного поля порівняльної когнітивної 

поетики та найефективніші методики аналізу поетичного матеріалу, застосовувані у 

порівняльно-поетичному дослідженні типологічного і теоретико-перекладацького 

спрямування; 

4) оцінити перспективи використання постулатів ґештальт-теорії  у розвідках з 

порівняльної когнітивної поетики, зокрема:  
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а) з’ясувати  співмірність центральної категорії поетики «внутрішня форма» з 

ключовим поняттям ґештальт-теорії – ґештальтом; 

 б) виявити потенційні можливості фігури як складового елемента ґештальту у 

визначенні специфічних рис світобачення, репрезентованих у національних поетич-

них картинах світу;  

в) дослідити перспективи використання принципів ґештальт-теорії у порівняль-

ному аналізі елементів різних національних поетичних картин світу, а також у ви-

вченні перекладацького відтворення поетичних знаків вихідного тексту;  

5) охарактеризувати поняття поетичної норми як результанти взаємодії лінгво-

поетичної і концептуальної норм, що визначає специфіку національної поетичної 

картини світу; 

6) описати лінгвопоетичну і концептуальну норми англо-американської та укра-

їнської поетичних традицій у сфері поетики граматичного роду; 

7) співвіднести ґештальти досліджуваних поетичних знаків в англо-

американській та українській поетичних традиціях за змістовною і структурною 

складовими; 

8) виявити вплив прототипічності ґештальт-структури вихідного поетичного 

знака на характер його трансформацій у цільовому поетичному тексті; 

9) встановити залежність перекладності поетичного знака від його     ґешта-

льтної структури; 

10) сформувати таксономію перекладацьких відхилень, що мають місце у про-

цесі перекодування поетичного образу засобами цільової мови. 

Об’єктом дослідження є національні поетичні картини світу та перекладацька 

інтерпретація поетичного ґештальту як процес перекодування його концептуального 

змісту засобами іншої мови. Предметом дисертації виступають цілісні структури 

поетичного змісту, що є носіями специфічних рис художнього осмислення дійсності 

на рівні національних поетичних картин світу, та способи їх відтворення у поетич-

ному перекладі. 

Матеріалом дослідження слугували метафоричні вирази, побудовані на пер-

соніфікації об’єктів, явищ та абстрактних понять, вилучені з англомовних та україн-
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ськомовних поетичних текстів, що належать найвпливовішим англійським та амери-

канським авторам  XVI-XX століть, та відомим українським авторам ХІХ-ХХ сто-

літь (загальним обсягом 20 тисяч сторінок). Аналізу також було піддано біля 5200 

лексем з десяти мов, дев’ять з яких є індоєвропейськими (українська, російська, 

польська, болгарська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька), од-

на – афразійською (іврит). Джерельною базою для дослідження виступили: 1) драма 

В. Шекспіра «Антоній і Клеопатра» та її переклади українською й російською мова-

ми, виконані П. Кулішем, Б. Теном, М. Габлевич, Б. Пастернаком та М. Донським; 

2) оригінальні тексти двадцяти п’єс В. Шекспіра ( «Король Лір», «Отелло», «Ромео і 

Джульєтта», «Гамлет», «Макбет», «Юлій Цезар», «Ричард ІІ», «Ричард ІІІ», «Життя 

і смерть короля Джона», «Приборкання норовливої», «Дванадцята ніч», «Цимбелін», 

«Все добре, що добре закінчується», «Зимова казка», «Сон у літню ніч», «Буря», 

«Два веронці», «Міра за міру», «Віндзорські жартівниці», «Троїл і Кресіда») та його 

сонетів; 3) твори Р.Фроста, Е. По, Е. Дікінсон, В. де ля Мара, Дж. Байрона, Г. Лонг-

фелло, Г. Гейне, Дж. К. Джерома та їх переклади українською й російською мовами, 

а також вірші Лесі Українки та Івана Франка в англомовних перекладах. 

Положення, які виносяться на захист: 

1. Національна поетична картина світу – це система концептуальних смислів та 

їх взаємодій, що відображає етнокультурні особливості художнього сприйняття дій-

сності на рівні несвідомого знання, репрезентовані у поетичних текстах. Оскільки 

процес генези та декодування ментальних структур поетичного тексту є предметом 

вивчення когнітивної поетики, ефективний порівняльний аналіз сутнісних характе-

ристик національних поетичних картин світу можна здійснити лише за умов залу-

чення теоретико-методичного інструментарію порівняльної когнітивної поетики. 

2. Порівняльна когнітивна поетика є інтегрованим утворенням , що постає зі 

здобутків, отриманих у сфері когнітивної поетики, порівняльної стилістики та літе-

ратурної компаративістики на шляху вивчення внутрішньої форми національних 

мов та поетичної внутрішньої форми. Вона, як й її донорська галузь порівняльна 

стилістика, характеризується двоаспектністю, виділяючи типологічну та перекладо-

знавчу сфери дослідження. Типологічний напрям є більшою мірою орієнтованим на 
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розкриття когнітивної сутності національної поетичної картини світу, натомість як 

перекладознавчий напрям передбачає зосередженість, передовсім, на семіотичній 

природі джерельної та цільової поетичної образності. 

3. Поетичний ґештальт є багатомірним комплексним образом ділянки дійсності, 

який у системний спосіб охоплює гомогенні і гетерогенні елементи, утверджуючи 

нову, цілісну якість відображення, що складає основу певної «оптики» художнього 

світосприйняття. Структура поетичного ґештальту може бути виявленою через крос-

текстовий аналіз його метафоричних зв’язків. Набір концептуальних корелятів, кот-

рі сполучаються в межах національної поетичної картини світу з певним референ-

том, дозволяють робити висновки про специфічні характеристики внутрішньої фор-

ми як когнітивного коду поетичного образа. 

4. Гендерний профіль мови є одним із проявів лінгвопоетичної норми, оскільки 

репрезентує пропорційне співвідношення різнорідних лексем-позначників тих 

об’єктів і понять, що складають джерельну базу поетичної персоніфікації. Наявність 

маскулінного і фемінінного типів профілю мови з їх домінантним і латентним різно-

видами свідчать про розбіжності у тому первинному міфі, який індукував матриці 

мовної картини світу у десяти досліджених мовах. 

5. Орієнтація англо-американських поетів лише на приписи концептуальної но-

рми санкціонує існування варіативних ґештальтів поетичного знака з виділенням 

альтернативних фігур. З-поміж причин цього явища:  а) варіативність тлумачення  

як наслідок певних світоглядних зсувів на рівні загальної поетичної картини світу 

або ж особливостей авторського бачення; б) невизначеність гендерного статусу пев-

ного неживого об’єкта або абстрактної сутності в національній поетичній картині 

світу. 

6. Опертя на лінгвопоетичну норму персоніфікації в українській традиції озна-

чає слідування матрицям мовної картини світу і має наслідком переважання ґешта-

льтів фемінінних сутностей, а також зумовлює високий коефіцієнт оживленості 

українського поетичного универсуму.  Це призводить до виникнення таких етнопое-

тичних явищ, як метафора уречевлення, універсальне метафоричне ототожнення та 

гендерний синтаксис. 
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7. Поетичний паралакс, або розбіжності, пов’язані з оптикою світосприйняття 

на рівні національних поетичних картин світу, великою мірою зумовлюється пара-

лаксом на рівні відповідних мовних і концептуальних картин світу, що визначається 

параметрами поетичної норми, усталеної у певній національній поетичній картині 

світу. Завдяки наявності мовно-концептуального підґрунтя поетична норма виявляє 

два базові аспекти: концептуальний і лінгвопоетичний. Концептуальна поетична но-

рма регламентується домінантами національної концептосфери, водночас як лінгво-

поетична норма є результантою взаємодії поетичного і мовного ряду. 

 8. Сукупність прототипічних метафоричних і символічних співвіднесень, а та-

кож оніричних корелятів персоніфікованої сутності у художньо значущих контекс-

тах складається у крос-текстову формулу відповідного поетичного знака, яка харак-

теризується виділенням низки фігур, специфічних саме для даної національної пое-

тичної картини світу. 

9. Перекладацька інтерпретація вихідного поетичного ґештальту регулюється 

законом прегнантності, оскільки здійснюється за лекалами тих ґештальт-формул, що 

є чіткими, гармонійними і врівноваженими з позицій поетичної картини світу куль-

тури-реципієнта. Застосування перекладачами адаптивних стратегій знаходить ви-

раження у доповненні вихідної ґештальт-формули фігурами прототипічного ґешта-

льту цільової культури, імплантації у текст перекладу прототипічного ґештальту ку-

льтури-реципіента, вилучення окремих непрототипічних фігур ґештальт-формули 

вихідного поетичного знака або усього непрототипічного ґештальту. 

10. Перекладність вихідного поетичного ґештальту визначається його прототи-

пічністю для цільового мовно-культурного простору, тобто відсутністю у його стру-

ктурі: 1) фігур, що мають своєю основою специфічні риси вихідної мовної картини 

світу; 2) фігур, закорінених у відмінні елементи вихідної концептуальної картини 

світу; 3) фігур, що відображають особливості  поетичної норми джерельної культу-

ри. 

11. За умов кардинального поетичного паралаксу ступінь адекватності відтво-

рення вихідного ґештальту залежить від розгорнутості його структури та закоріне-

ності концептуальних складових даного ґештальту в асоціативно-алюзивний простір 
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джерельної поетичної традиції. Найбільші втрати концептуального змісту спостері-

гаються при відтворенні амальгамного ґештальту як продукту трьохаспектного 

структурування: інтратекстового (на рівні джерельного поетичного тексту) та двоа-

спектного крос-текстового (на рівні джерельної загальнонаціональної та авторської 

поетичних картин світу). 

12.  Перекладацьке ремоделювання вихідного поетичного ґештальту, або відхи-

лення від оригіналу, спровоковане впливом на свідомість перекладача домінант вла-

сної культури і власної художньо-естетичної традиції, пов’язано з проявами концеп-

туального та поетичного паралаксу  і регламентується ступенем відповідності вихі-

дного поетичного ґештальта співвідносному з ним прототипічному ґештальту в пое-

тичній картині світу цільової культури. 

Методи дослідження зумовлені його метою та завданнями. Дедуктивно-

індуктивний метод використано під час аналізу наукових праць та формування тео-

ретико-методологічної бази дослідження. Описовий метод забезпечив інвентариза-

цію, систематизацію й аналіз досліджуваних ґештальтів. У підборі текстів для дос-

лідження використано статистичний метод зональної типової вибірки. Для відбору 

фактичного матеріалу (персоніфіковані образи) застосовано метод суцільної вибір-

ки.  Зіставно-типологічний метод уможливив виявлення специфічності та універса-

льності ключових персоніфікованих образів англо-американської поезії через їх 

опис і зіставлення з аналогічними образами, притаманними українській поетичній 

традиції.  

Елементи компонентного аналізу та контекстуальний аналіз застосовано у ви-

значенні адекватності перекладацького відтворення асоціативно-конотативного по-

тенціалу досліджуваних комплексних образів. Метод концептуального аналізу на-

дав змогу встановити особливості концептуалізації базових персоніфікованих сут-

ностей у межах англо-американської та української поетичної картин світу. 

  Необхідність компаративного вивчення елементів національних поетичних 

картин світу з урахуванням їх комбінаторних зв’язків у відповідному етнокультур-

ному та етнопоетичному коді визначила доцільність розроблення нової методології, 

яка дозволяє оперувати тими структурами поетичного смислу, в котрих залишається 
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недоторканою цілісність художньої перцепції. Це ґештальт-аналіз поетичних зна-

ків з опорою на компаративний фрейм як основу  ґештальту, що має на меті виді-

лення тих елементів їх концептуального змісту («фігур»), які актуалізуються у ме-

жах аналізованих поетичних контекстів. Дана методика дозволяє виявити особливо-

сті концептуальної структури комплексного образу (ґештальту) як стереоскопічного 

концептуального утворення, що набуло обрисів у межах певної національної поети-

чної картини світу на основі мовних та концептуальних матриць відповідного етно-

культурного простору. Для належного обґрунтування правомірності виокремлення 

розглянутих у дослідженні фігур використано герменевтичний метод та лінгвости-

лістичний аналіз. Типологічний ґештальт-аналіз поетичних знаків (на матеріалі ори-

гінал – оригінал) уможливив визначення прототипічних тенденцій гендерного фор-

матування персоніфікованих сутностей у різнонаціональних поетичних картинах 

світу. Аналіз архетипів (зокрема, першоелементів) застосовано для виявлення узго-

дженості концептуального змісту аналізованих поетичних знаків з приписами тра-

диційного символічного коду, а також для співвіднесення гендерної інтерпретації 

певної поетичної сутності з оніричним корелятом як складника ґештальт-формули 

поетичного знака. Перекладознавчий ґештальт-аналіз поетичних знаків (на матеріа-

лі оригінал – переклад) дозволив надати градацію «перекладності» комплексного 

образу, з’ясувати чинники, які визначають цю перекладність, а також виявити заса-

дничі механізми перекладацької герменевтики, що діють у процесі перекодування 

концептуального змісту комплексного поетичного образу засобами іншої мови.   

Для верифікації та обґрунтування результатів дослідження використано кількі-

сно-якісний аналіз. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в роботі вперше: 

1) було теоретично обґрунтовано предметне поле, загальну мету, підпорядкова-

ні їй завдання та складові категоріально-методологічного апарату нового напрямку 

досліджень – порівняльної когнітивної лінгвопоетики; 

2) на основі теоретичних напрацювань загального та типологічного мовознавс-

тва, з одного боку, та традиційної теорії поетичного мовлення і  когнітивної поети-

ки, з іншого, здійснено співвіднесення внутрішньої форми національних мов і пое-
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тичної внутрішньої форми та описано сутність і механізми цього зв’язку в термінах 

когнітивних категорій мовної й поетичної картин світу; 

3) доведено доцільність використання методів ґештальт-теорії у вивченні пое-

тичної семантики у її співвідношенні зі специфічними рисами різних мовних сис-

тем, виявлено вплив характеристик мовних картин світу на структурний склад клю-

чових ґештальтів національних поетичних картин світу; 

4) на репрезентативному фактичному матеріалі виявлено різні типи гендерного 

профілю десяти мов як тих матриць мовної картини світу, що регламентують проду-

кування прототипічних образних взаємодій в межах відповідної національної поети-

чної традиції; 

5) використано принципи ґештальт-теорії у виявленні особливостей переклада-

цької інтерпретації вихідних поетичних ґештальтів як першого етапу перекладозна-

вчого процесу, що визначає глобальну стратегію поетичного перекладу; 

6) перекладознавчу інтерпретацію стрижневих поетичних образів вихідного та 

цільового поетичних текстів проведено з опорою на попереднє діахронічне крос-

текстове дослідження відповідних поетичних образів у вихідній та цільовій поетич-

них картинах світу, здійснене на засадах ґештальт-орієнтованого підходу до вивчен-

ня поетичного мовлення; 

7) сформовано таксономію перекладацьких відхилень від оригінального поети-

чного образу, спричинених впливом на свідомість перекладача домінант його рідної 

мови, культури та художньо-естетичної традиції; 

8) досліджено застосування адаптивних перекладацьких стратегій у відтворенні 

поетичних образів з багатокомпонентною концептуальною структурою, елементи 

якої санкціоновані концептуальними та лінгвопоетичними нормами вихідної куль-

тури. 

Теоретичне значення дисертації зумовлено її внеском у розробку теоретико-

методологічного апарату та метамови порівняльної когнітивної поетики як нового, 

інтегрованого напряму сучасної філологічної науки, а також  подальшим опрацю-

ванням теорії та методології досліджень, спрямованих на виявлення сутнісних еле-

ментів національних поетичних картин світу як у типологічному, так і у перекладоз-
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навчому аспекті. Виконане дослідження розширює наукові уявлення про взає-

мозв’язки мови і культури, загальнонародної мови та констант поетичного мовлен-

ня. Зроблено внесок у дослідження проблем перекладацької герменевтики, перекла-

дності поетичного образу; поглиблено розуміння адекватності відтворення засобами 

іншої мови концептуального змісту вихідного поетичного знака як прояву внутріш-

ньої поетичної форми, що є носієм конденсованого мовного та історико-

культурного коду. Отримані в роботі наукові висновки становлять інтерес для пода-

льшого розвитку теоретико-методологічного апарату стилістики художньої мови, 

лінгвокультурології, когнітивної поетики, ґештальт-лінгвістики, а також для теоре-

тичного і прикладного перекладознавства, зокрема, для теорії художнього перекладу 

(в аспекті вивчення проблем перекладацької герменевтики та відносної перекладно-

сті поетичного тексту). 

Практична цінність роботи полягає в тому, що її основні теоретичні поло-

ження, матеріали і висновки можуть бути застосовані у викладанні базових курсів зі 

стилістики англійської та української мови, порівняльної стилістики, когнітивної 

лінгвістики, художнього перекладу, жанрових теорій перекладу, спецкурсів з мовної 

типології, лінгвокультурології, когнітивної поетики, ґештальт-лінгвістики, лінгвоко-

гнітивістики, філософії мови, когнітивно орієнтованого перекладознавства. Резуль-

тати цього дослідження можуть бути використані для підготовки підручників і посі-

бників з дисциплін мовознавчого і перекладознавчого циклу та для практики перек-

ладу художньої літератури. 

Апробація результатів дослідження.  Починаючи з 1994 року основні положен-

ня дисертації презентувалися у доповідях на міжнародних та всеукраїнських конферен-

ціях (всього 30), присвячених лінгвістичній та філологічній тематиці, зокрема: І Націо-

нальна конференція IATEFL «English in an open society» (Київ, 1994), ІІІ Міжнародна на-

укова конференція «Мова і культура» (Київ, 1994), Всеросійська наукова конференція 

«Принципы функционального описания языка» (Єкатеринбург, 1994), Всеукраїнська 

наукова конференція «Функціональна семантика слов’янських і германських мов» (Жи-

томир, 1995), IV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» (Київ, 1995), 

V Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» (Київ, 1996), Міжнародна науко-
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ва конференція «Проблеми зіставної семантики» (Київ, 1997), ІІІ Національна конфере-

нція TESOL «Multiplicity and diversity of TESOL experiences» (Вінниця, 1998),  12
th

 An-

nual International Conference on Pragmatics and Language Learning (Іллінойс, 

США,1998), ХІІІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і 

культура» (Київ, 2004), ХVI Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго 

«Мова і культура» (Київ, 2007), Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова. 

Культура. Комунікація» (Чернігів, 2008), ХVIII Міжнародна наукова конференція ім. 

проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 2009), Міжнародна науково-практична 

конференція «Ключові проблеми сучасної прикладної лінгвістики» (Луцьк, 2009), ХІX 

Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 

2010),  Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та дискурсивні струк-

тури германських мов у соціокультурному просторі комунікації» (Київ, 2010),  

Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Поетика і граматика» (Київ, 

2010), ХX Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» 

(Київ, 2011), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання філо-

логії» (Київ, 2013), ХXІІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мо-

ва і культура» (Київ, 2013), Міжнародна конференція «Modern Problems of Education and 

Science» (Будапешт, 2015), Міжнародна конференція «Philology and Linguistics in the Dig-

ital Age» (Будапешт, 2015), Міжнародна конференція «Present and Future of Philology in 

the Era of Globalization» (Будапешт, 2015), Міжнародна конференція «Topical Problems of 

Science and Education  2017» (Будапешт, 2017), Міжнародна конференція  «Philology and 

Linguistics in Contemporary Era– 2017» (Будапешт, 2017), Міжнародна конференція «Ad-

vances of Science». Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. 

(Карлові Вари, Чехія, 2018), 8
th
 International Conference «Science and Society» (Гамі-

льтон, Канада, 2018),  Перша міжнародна конференція «Переклад і мова: компара-

тивні студії (Київ, 2019),  5
th
  International Conference «Perspectives of Science and Ed-

ucation» (Нью-Йорк, США, 2019), Міжнародна конференція «Problems of Science and 

Education» (Будапешт, 2019). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дослідження викла-

дено у монографії  «Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспек-
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ти» – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 532 с. (32,10 др.арк.), у розділі 

колективної монографії, а також у  64 публікаціях, з яких 32 статті у наукових фахо-

вих виданнях України, 10 статей в закордонних періодичних фахових виданнях, 2 

статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 20 публікацій в 

інших наукових виданнях та збірниках тез і матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, шести 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної 

літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу та чотирьох додатків. Список 

використаної літератури  нараховує 866 позицій, з яких 194 іноземною мовою. Зага-

льний обсяг роботи 599 с., основний текст – 435 с. 
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РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНІ ПОЕТИЧНІ КАРТИНИ СВІТУ:  МЕТОДОЛО ГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

       

1.1. Національна поетична картина світу в сучасному науковому описі 

         Надзвичайна семантична навантаженість поняття  національна поетична ка-

ртина світу зумовлює необхідність окремого розгляду кожної з його складових, 

який доречно почати з аналізу ядерної частини висловлення «картина світу». 

1.1.1. Поняття картини світу та національної картини світу  

Термін  картина світу  виник на ґрунті німецької мови і вже давно отримав 

світове визнання у багатьох дисциплінах гуманітарного та природничонаукового 

циклу. Поняття світобачення/картина світу  трапляється у роботах таких визнач-

них мислителів XIX –XX століть як Г.В.Ф. Гегель, С. Кьєркегард, В. Дільтей, Ф. Ні-

цше, Е. Гусерль, К. Ясперс, М. Гайдеґер, Л. Віттгенштейн, Ж. Дерріда та М. Фуко. 

Воно використовується в галузі природничих наук (М. Планк, А. Ейнштейн, М. По-

лані, Т. Кун), антропології (М. Кеарнлі, Р. Редфілд), соціології (К. Мангейм, П. Бер-

гер) та психології (З. Фройд, К. Юнг). Проте до тепер не існує докладних дослі-

джень, які б дозволили внести остаточну ясність у визначення терміна «картина сві-

ту». Очевидно, такий стан речей спричинений смисловою складністю поняття, яке 

має декілька першоджерельних німецькомовних іпостасей: Weltbegriff, Weltan-

chauung, Weltansicht  та Weltbild. 

Як зазначає Девід Ногл, вперше поняття «світобачення» (в англійському варі-

анті worldview) з’явилось у праці Іммануїла Канта «Критика чистого розуму» (1790). 

В оригіналі воно артикулювалось як Weltbegriff, тобто ідея чистого розуму, покли-

кана внести сукупність людського досвіду у світове ціле (Weltganz) [Naugle 2002: 9]. 

 Використовуючи у складі свого терміна слово Begriff , що має подвійне зна-

чення: 1) поняття, ідея; 2) узвичаєний погляд, уявлення [БНРС 1980: 219], Кант пот-

рактовує  Weltbegriff  як надрозумове, сенсорне сприйняття космосу. Дещо пізніше 

до подібного поняття звертається й Ф.В. Шеллінг задля надання опису вже не сен-

сорного, а інтелектуального сприйняття космосу, проте у його роботі такий продукт 

несвідомого інтеллекту здобуває назву Weltanchauung, тобто «світобачення», при-
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чому слово Аnchauung має у німецькій мові декілька значень: 1) споглядання; 2) зо-

рове сприйняття; 3) наочне (образне) представлення; 4) погляд, уявлення [БНРС 

1980:109]. Саме цей термін, що експлікує аспект ментальної оптики, укорінюється у 

розвідках багатьох німецьких теологів, поетів та філософів перших двох десятиліть 

XIX століття: Ф. Шлейєрмахера (1799), А.В. Шлеґеля (1800), Новаліса (1801), Г. В. 

Ф. Гегеля (1806), Й. В. фон Гете (1815). З середини століття він стає надбанням й 

інших дисциплін, достатньо згадати праці історика Ранке, музиканта Вагнера та фі-

зика Александра фон Гумбольдта (брата Вільгельма фон Гумбольдта). Окрім цього 

поняття Александр фон Гумбольдт вдається до використання ще двох синонімічних 

термінів: Weltbild (тобто «картина світу»), пояснюючи його значення через слово 

Weltbeschreibung (описання світу), та Weltansicht, вживаючи його в абстрактному 

сенсі у різних контекстах, що мають засвідчити залежність картини світу від «духо-

вних прагнень людства», «інтелектуальної культури народу», його історії та самобу-

тності національної мови. 

Саме термін Weltansicht обирає Вільгельм фон Гумбольдт на позначення мов-

ної картини світу для своєї доповіді на тему: «Про порівняльне вивчення мов відпо-

відно до різних епох їхнього розвитку» (1820). Причина, з якої В. фон Гумбольдт 

зупинив свій вибір на слові Weltansicht, полягає у тому, що за своїм значенням воно 

найкраще відповідало його думці, оскільки семантично поєднує погляд на світ та 

вид, картину, панораму, що відкривається погляду (порівн. Аnsicht – 1) погляд (на 

щось); думка; 2) вид, ландшафт, панорама; 3) перегляд, ознайомлення) [БНРС 1980: 

219]. Крім того, гумбольдтовське поняття мовної картини світу Weltansicht виникає 

як семантична опозиція античному і середньовічному уявленню про картину світу, 

котре закріпилось у німецькій мові під назвою Weltbild (відповідні словникові зна-

чення: Weltbild – 1) астроном. система світу; 2) перен. світогляд, погляди; Вild – 1) 

картина, портрет, малюнок, зображення, (кіно) кадр, образ; 2) фотографія, фотопор-

трет; 3) поет. статуя, пам’ятник; 4) перен. картина, видовище; 5)  pl поет. примари, 

спогади; 6) символ, втілення; 7) відображення (у дзеркалі, воді); 8) театр. картина 

(частина акту); 9) образ, образне висловлення) [ БНРС 1980: 586, 262]. Термін Welt-

bild  використовувався як еквівалент imago mundi, тобто «образ» в античному тлу-
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маченні, певний зразок, а не відображення або зображення, це так би мовити первіс-

на парадигма, божественний задум, причина видимого світу, що корелює з ідеями 

Платона. У Новий час слово Weltbild разом з Weltbildung («сотворення світу») та 

Weltbilder – («творець світу») увійшло до наукового вжитку відповідно до античних 

уявлень про створення світу як космосу. У працях християнських теологів результат 

створення світу також іменувався Weltbild. Опріч того, термін  Вild у значенні «об-

раз» стосувався у християнській літературі образа Божого. Таким чином, слово Вild 

мало багатовікову традицію співвіднесення з ідеєю творця – логоса, Деміурга або 

Творця. Натомість гумбольдтовське поняття Weltansicht позначало інше розуміння 

картини світу, як такої, що виникає не внаслідок безпосереднього створення світу, а 

як результат об’єктивно-індивідуального сприйняття людиною навколишнього світу 

[Лобанова 2010: 64-66].  

Якщо розглядати це питання з суто лексикографічних позицій, то з чотирьох 

вищеописаних лексем об’єктом імпорту до складу інших мов стало насамперед сло-

во Weltanchauung. Саме воно було запозичено до цілої низки мов, перш за все, гер-

манських, шляхом калькування або копіювання: порівн. данське та норвежське ver-

densanskuеlse, шведське världsåskådnig, ісландське heimsskodun, голландське 

wereldaanschouwing та wereldbeschouwing , від якого утворились бурське 

wêreldbeskoung та фрізьке wrâldskoging. У слав’янських мовах маємо, відповідно: 

українське слово світобачення, польське światopogląd, російське мировоззрение. Ле-

ксикографічні коментарі, що трапляються у франкомовних та італомовних джере-

лах, засвідчують суттєві труднощі точного перекладу терміна Weltanchauung у ро-

манських мовах, тому безпосередне калькування або копіювання поступається тут 

запозиченню, відповідно: фр. cоnception du monde,  італ. visione/concezione del mondo 

(більш докладний огляд див. [Naugle 2002]). 

Таким чином, німецьке поняття Weltbild, котре й перекладається дослівно як 

«картина світу», не здобуло прямого відображення у словниковому складі інших 

мов у вигляді окремої лексичної одиниці, що примушує у разі необхідності послуго-

вуватися відповідним словосполученням. Єдиний виняток становить англійська мо-

ва, в якій на рівних правах успішно функціонують і запозичене з німецької мови 
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Weltanchauung, і калькована лексема worldview, котра є еквівалентом стереоскопіч-

ного за своєю семантикою гумболдтовського терміна Weltansicht, який по суті відо-

бражає смисл одразу двох понять, адже  view, як і Аnsicht  має одночасно два зна-

чення: 1) погляд; 2) вид, ландшафт, панорама. 

Проте сучасний науковий дискурс філософського, культурологічного та літе-

ратурознавчого спрямування незмінно розрізняє ці два смислових аспекти, оскільки 

послуговується постулатом М. Гайдеґера про поняття «світобачення» (Weltan-

chauung) та «картину світу» (Weltbild)  як два найтіснішим чином пов’язаних між 

собою поняття, котрі, однак, не є тотожними, бо «якщо світ стає картиною, позиція 

людини розуміється як світобачення»  [Хайдеггер 1993]. Суголосну думку вислов-

лює й О. Корнілов, наголошуючи, що картина світу є зображенням «сущого», а сві-

тобачення – ставленням людини до сущого [Корнилов 2003: 7]. З. Попова та І. Стер-

нін визначають світобачення як метод пізнання, а картину світу називають вже тим 

результатом пізнавального процесу, який репрезентує змістовне знання [Попова 

2015:6]. У німецькомовному науковому вжитку розмежування цих двох понять від-

бувається завдяки наявності двох відповідних мовних одиниць: Weltanchauung – для 

позиції суб’єкта, його ставлення до оточуючого світу [Oŝlai 2012] та Weltbild – для 

власне картини світу [Ofak 2010]. 

При цьому, слід зауважити, що останній термін став центральним для позна-

чення картини світу у сучасному філософському, культурологічному та літературо-

знавчому дискурсі завдяки основоположній праці М. Гайдеґера «Die Zeit des Welt-

bildes»( «Час картини світу»). Одночасно саме він замінив й гумбольдтовське понят-

тя Weltansicht  у мовознавчих розвідках  [Bartmiński 2012]. 

Картина світу як цілісний образ оточуючої дійсності створюється усіма скла-

довими людської свідомості, головними з яких є пізнавальний, естетичний і мораль-

ний компоненти, що знаходять своє матеріалізоване вираження у конкретних галу-

зях людської діяльності: науці, мистецтві, моралі та праві. Усі ці сфери надають від-

мінні одна від одної картини світу, специфіка яких зумовлена кутом зору, покладе-

ним в основу кожної з них. У нерозвинених формах духовної активності людини, 

так само як і на її вершинах, чітких меж між науковим, філософським, міфопоетич-
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ним і художнім типами мислення не існує [Роль человеческого фактора… 1988:39]. 

Оскільки картини світу, що є наслідком пізнання у кожній з вищезгаданих сфер, не-

минуче створюються згідно до канонів певної світоглядної традиції, властивої тим 

чи іншим етносам або націям, їхні особливості, будучи продуктом національної сві-

домості, розглядаються у межах національної картини світу. Відповідно, націона-

льна картина світу описується як цілісна модель, притаманна певному типу культу-

ри, або ж той інваріант, що проявляє себе через ряд варіантів: когнітивну, мовну, 

наукову, релігійну, художню та інші картини світу. Це «когнітивно-психологічна 

реальність», яку можна виявити у мисленнєвій, пізнавальній діяльності народа  [По-

пова 2002: 101] і яка репрезентує цілісний, систематизований погляд на світ пред-

ставників певної національної спільноти у діахронії [Каналаш 2011: 60]. 

З цілком об’єктивних причин, національні картини світу, навіть у своєму част-

ковому вигляді, отримали не таке потужне наукове висвітлення, як світобачення 

окремих представників цих культур. Адже вивчення національної картини світу пе-

редбачає розробку теоретичних підвалин та нових методик масштабного когнітив-

ного дослідження.  На сьогодні відомо лише декілька новаторських розвідок, в яких 

надається систематизований науковий опис та визначення національно-мовних 

картин світу як вираженого засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння 

етносу, вербалізованої інтерпретації мовним соціумом навколишнього світу і себе 

самого в цьому світі [Голубовська 2004: 6], національної когнітивної картини сві-

ту як того сталого когнітивного змісту, що повторюється у картинах світу окремих 

представників народу [Попова 2002: 7] та національної наукової картини світу як 

національної форми представлення єдиного змістовного інваріанта [Корнилов 2003: 

46]. Проте, видається, що саме цей аспект дослідження картин світу виявляє потуж-

ний потенціал у з’ясуванні загальносвітоглядних позицій етноспільноти.   
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1.1.2. Поетична картина світу як різновид художньої картини світу 

Поетична картина світу належить до важливих категорій поетики, що ви-

діляються у межах такого структурного підрозділу когнітивно-дискурсивної пара-

дигми як «картини світу». Значний внесок у розуміння цього поняття  зробили до-

слідження останніх декад минулого століття, присвячені питанням більш широкої 

естетичної категорії  художня картина світу. 

Будучи обмеженими у своїх пізнавальних цілях, наука і мистецтво виступа-

ють учасниками єдиного творчого процесу зі створення картини світу. Специфіка 

художньої картини світу у порівнянні з картиною науковою визначається тим, що 

в її основі лежить ставлення художника до світу і людини, за вихідну точку прий-

маються буттєві інтереси людини [Родина 1986:58]. Художня картина світу визна-

чається як матеріалізація у художніх образах певного світорозуміння і світосприй-

няття художника. Цілісний образ світу, створюваний одним художником (індиві-

дуальна художня картина світу) є  лише фрагментом тієї картини, яка виникає у 

контексті художньої свідомості, характерної для певного художнього напрямку, 

тобто свідомості, що обумовлена більш широкими поняттями: художнім мислен-

ням епохи, усією історією культури даної країни. Найбільш загальною категорією 

виступає загальночасова генеральна картина світу [Князевская 1986:135]. 

Відповідно в царині досліджень художньої картини світу намітилося три ма-

гістральних напрямки: 

1) аналіз співвіднесеності наукової та художньої картин світу як відносно 

самостійних форм освоювання дійсності, які мають свою специфіку і перебувають 

у стосунках своєрідної доповнювальності [Мостепаненко 1983:13]. Дослідники за-

значають, що епохальні події, котрі мали місце у духовному житті суспільства у 

ХХ столітті, значно збільшили площу перетинання художньої та наукової картин 

світу [Кедров 1986:17; Мигдал 1986], призвівши до подібності світоглядних тлу-

мачень в мистецтві та науці, яке знайшло відображення в багатьох розвідках [ 

див., наприклад: Анисимова 1989; Вайман 1989; Высочина 1986]. Мова науки і 

мова мистецтва трактуються як вісі координат у двомірному просторі, де кожний 

прояв поетичного неодмінно знаходить відповідність на вісі наукової мови і, на-
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впаки, тексти наукові певною мірою примушують згадати атрибути поетичної мо-

ви [Roventa-Frumusani 1988:26]. 

2) дослідження власне художньої картини світу як естетичної категорії, пев-

ного цілісного утворення, реконструкція якого передбачає на філософському рівні 

«аналіз загальних ліній розвитку способів художнього бачення і світосприйняття, 

еволюції художнього мислення та його детермінантів» [Мейлах 1986:21]. У цьому 

зв’язку одне з важливих завдань полягає у вивченні так званого художнього стилю 

епохи, який можна виявити на основі типологізування певного культурно-

історичного способу сприйняття дійсності і його відтворення у різних формах су-

спільної свідомості. Тому базою для таких досліджень слугують розвідки у галузі 

філософії культури та культурології, в котрих надається аналіз особливих рис ку-

льтури мислення певного часу [Библер 1975], стилю мислення епохи [Кукушкина 

1984; Баткин 1978, Парахонский 1982]. У межах такого підходу категорія худож-

ньої картини світу вивчається в першому наближенні  з погляду окремих галузей 

мистецтва: музики [Барсова 1986; Медушевский 1986], театру [Золотоносов 1986], 

кінематографу [Кокина 1986]; дослідники також розкривають зв’язки художньої 

картини світу з релігійними уявленнями епохи [Яковлев 1986], її культурою [Хре-

нов 1986]. 

3) аналіз окремих значимих елементів художньої картини світу (алегорій, 

символів, метафор) як інструментів втілення певного художнього бачення і світо-

сприйняття [Дубенко 1992а]. 

Окреслені напрямки досліджень вирізняються за критерієм комплексності, 

обсягом залучення методів та даних різних дисциплін. Якщо вивченням першого 

напрямку опікуються 1) філософія і методологія  наукового пізнання (у частині 

аналізу наукової картини світу), та 2) мистецтвознавство, методологія художньої 

творчості і психологія (у частині аналізу художньої картини світу), то наступний 

напрямок підпадає під компетенцію дисциплін другого з вищенаведених переліків, 

а також культурології, філософії культури, літературознавства і, певним чином, 

теорії художнього мовлення. Третій напрямок є менш міждисциплінарним, оскіль-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


49 

 

ки його розробка по суті може здійснюватися зусиллями фахівців в галузі стиліс-

тики художнього мовлення і літературознавства. 

Проте зі зміною вектора філософських досліджень у середині ХХ століття, 

яка полягає у переосмисленні поняття «мова», котре стало по суті одним з важли-

вих елементів предметного поля сучасної філософії, віднайшлися й сполучні лан-

ки між вищезазначеними сферами вивчення художньої картини світу. Такі інтег-

ровані дослідження стали реальністю внаслідок того, що проблема мови як форми 

оволодіння світом посіла у сучасній філософії те центральне місце, яке за минулих 

часів міцно утримувала за собою проблема мислення. Нова, антропологічна пара-

дигма в лінгвістиці знайшла свою вихідну тезу у думці Вільгельма фон Гумбольд-

та про те, що мова являє собою конститутивну властивість людини. Розуміння мо-

ви як людинотвірного начала лягло в основу важливого методологічного висновку 

про неможливість пізнання духовного світу людини без вивчення мови, за посере-

дництвом якої об’єктивується картина світу, тобто глобальний образ світу, резуль-

тат всієї духовної діяльності людини [Серебренников 1988; Телия 1988; Кубрякова 

1991]. 

Одним з надзвичайно перспективних об’єктів таких інтегрованих лінгвофі-

лософських досліджень є метафора, статус якої зазнав карколомних змін ще задо-

вго до своєї чіткої формалізації у працях з когнітивної лінгвістики. Ті кардинальні 

зрушення, що відбулися у середині ХХ століття в науковому осмисленні метафори 

як явища не лише суто лінгвістичного, але й ментального, визнання концептуаль-

ної метафори проявом категоризації у природних мовах, надали можливість 

об’єднати зусилля дослідників художньої картини світу, які працюють у межах, 

насамперед, другого та третього із зазначених напрямків. 

Потрібно зазначити, що думка про метафору як один з визначальних інстру-

ментів у втіленні авторського світосприйняття утвердилася в теорії художнього 

мовлення задовго до проведення когнітивних досліджень. Відомо, що запропоно-

ваний у ХVIII столітті В.Вітером (Вайтером) вид стилістичного аналізу, при якому 

усі метафори у драмах Вільяма Шекспіра розглядалися як певні грона, зв’язані за 

законами асоціативного мислення, дозволив визначити чи є той або інший образ 
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справді шекспірівським. Вітер виходив з того, що ці асоціативні зв’язки складають 

основу своєрідності поетичного мислення, завжди індивідуальні і, переважно, по-

засвідомі. Дослідження, проведені філологами ХХ сторіччя Е.Армстронгом і 

К.Сперджменом, незалежно від Вітера, засвідчили плідність такого методу 

[Kомарова 1989: 9]. 

Характерні метафори і зв’язки між ними можуть бути простеженими не ли-

ше у рамках творчості одного поета, але й на більш об’ємному матеріалі. Думка 

про те, що метафору потрібно розглядати у контексті національно-часових особ-

ливостей культури, які зумовлюють лад мислення її творця, була вперше вислов-

лена в європейській філософії Нового часу [Нахратова 1990: 97]. Було встановле-

но, що вибір певного образу-мотиву, здійснюваного автором, визначається низкою 

загальних особливостей художньої свідомості, стилем мислення епохи в цілому 

(наприклад, абстрактний тип метафор у романтиків і конкретний в реалістів у ро-

сійській поезії ХІХ-ХХ століть) [Федоров 1985: 64-75]. Подібна ідея вивчення ха-

рактерних метафор епохи, названа Р.Бартом плідною, була висунута  Ж.Помье 

[Барт 1989: 408]. 

Минуле сторіччя внесло значні корективи у розуміння сутності метафорич-

ного мислення, яке у ХVIII-XIX століттях асоціювалося винятково з цариною мис-

тецтва. Революційні наукові відкриття А.Ейнштейна і Н.Бора примусили докорін-

но переглянути ставлення до зближення далеких або протилежних понять у науці. 

У зв’язку зі зміненням характеру наукової гіпотези у ХХ столітті, метафора стала 

трактуватися як аналог наукової моделі, гіпотетичного висловлення, яке передує 

відкриттю [Brody 1987]. Оксюморонне начало, котре мало права громадянства 

лише в мистецтві, перестало бути свідченням неповноцінності наукової теорії; ме-

тафора і парадокс набули статусу онтологічних понять, що стало своєрідним пове-

рненням до прадавніх концепцій про побудову світу. Засвідчувалося, що метафо-

ра, цей невеликий смисловий скандал [Дюбуа 1986 : 195], перебуває біля джерел 

пізнання як необхідний компонент усіх розумових процесів, які дозволяють сві-

домості здійснити стрибок від невідомого до відомого. У суголосності до загаль-

ного переосмислення сутності і ролі метафоричного мислення, філологи перестали 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


51 

 

розглядати метафору як відхилення від норми, вторинне мовне утворення, наго-

лошуючи, що метафора, навпаки, відповідає споконвічній функції мови, яка поля-

гає у постійному прагненні до ще не висловленого, не об’єктивованого за допомо-

гою мови [Backman 1991: 11; Weydt 1986]. У науковому, художньому, а також у 

практичному мовленні звертання до метафоризації має місце у тих випадках, коли 

відсутній алгоритм рішення на рівні старих понять і необхідно зіштовхнути їх, 

щоб вийти на рівень нового смислу.  

Метафоризація як шлях світобудови через генерування нових смислів ви-

знана універсальним способом формування нового образу світу як у науці [Kearns 

1989], так і в мистецтві [Свиблова 1986]. Оскільки народження смислу завжди 

пов’язано із формуванням особистості, мотивованого ставлення до значення слів, 

із привнесенням у це значення суб’єктивного моменту [Леонтьев 1981: 299-301], 

то новий смисл, котрий виникає при зіставленні понять у межах метафори, слугує 

відображенням суттєвих рис особистості автора, яка являє собою детермінанту 

будь-якого художнього твору [Новиков 1990: 15]. Зі ствердженням в лінгвістиці 

когнітивної парадигми метафору стали розглядати як засіб пізнання об’єктивної 

реальності, ключовий метод творення нової картини світу [Lakoff 1980; Turner 

1988; Fauconnier 1997; Кубрякова 2004 та інш.]. 

Водночас еволюціонує й наукове уявлення про художню картину світу, зок-

рема про такий її підвид як поетична картина світу, де безпосередня співвідне-

сеність між мовною та художньою картинами світу простежується у найбільш 

очевидний спосіб. Адже поезія більшою мірою, ніж проза закорінена у мовну кар-

тину світу і залежить від неї. Як жорсткі формальні обмеження, що традиційно на-

кладаються на поетичний текст, так і ті виражальні засоби, котрими оперує поезія, 

мають «цілком і повністю мовний характер і у нерозривний спосіб пов’язані з сис-

темою не лише мови взагалі, але саме даної конкретної мови з усією притаманною 

їй, і тільки їй, специфікою»[Бархударов 1984: 38]. Спочатку увага філологів була 

зосереджена на розробці третього, найбільш вузького з вище виділених напрямів 

вивчення художньої картини світу. Це й комплексні дослідження індивідуального 

поетичного бачення (=ідіостилю) [Зубова 1989; Григорьев 1990: 98-166], і аналіз 
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певного найсуттєвішого, з погляду авторської стилістики, аспекту творчого доро-

бку того чи іншого поета [Григорьев 1983; Новиков 1990; Кожевникова 1990]. Пе-

вним чином лейтмотивна для досліджень з лінгвістичної поетики тема внутріш-

ньої форми виникає тут у контексті вивчення явищ етимологічної регенерації 

(оживлення внутрішньої форми слова) та поетичної етимології [див., наприклад, 

Зубова 1989: 30-48].  

Одночасно на поетичному ж матеріалі було розпочато дослідження із зістав-

ної поетики художніх систем, пов’язані як з синхронним, так і діахронним аспек-

том опису. Вихідним постулатом цього напрямку стало твердження про єдність 

ряду художніх образів світу як базисну умову їх порівняльного аналізу, скерова-

ного на виявлення суттєвих характеристик ідіостилю, адже у протилежному випа-

дку генетично компаративний опис неможливий [Некрасова 1990: 81-95]. Розвідки 

із зіставної та контрастивної поетики, що виконувалися на межі семантичного і 

концептуального підходів, зробили реальний внесок в розвиток другого, лінгвофі-

лософського за своєю суттю, напряму вивчення художньої картини світу. 

Сучасне уявлення про поетичну картину світу базується на тезі М. Гайдеґе-

ра, який стверджував, що у випадку, коли світ стає картиною, усе існуюче в ціло-

му сприймається як те, «на що людина націлена і що вона відповідно бажає підне-

сти собі, мати перед собою і тим самим у рішучому смислі уявити перед собою» 

»[Хайдеггер 1993: 3]. На противагу часам античності, коли вважалося, що істина 

існує поза свідомістю людини (поняття об’єктивної істини), філософія Нового ча-

су перетворює світ на картину, а людину на суб’єкт, наголошуючи, що істина іс-

нує всередині людини, оскільки багато зв’язків зовнішнього світу виникає саме 

завдяки людській свідомості. Відштовхуючись від цього умовиводу, дослідники 

поетичного тексту констатують суб’єктивність та «я-центричність» поетичної кар-

тини світу [Маслова 2010], адже поетичний світ не можна назвати відображенням 

дійсності, позаяк в основі будь-якого поетичного тексту лежать ментальні струк-

тури і у цьому сенсі він є автореферентним [Чернейко 1999], тобто моделлю не 

буття як такого, а свідомості автора, котра певним чином відбиває буття. Тому по-

няття поетичної картини світу визначається як індивідуально-авторське тракту-
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вання  «смислового змісту мовної картини світу, спрямоване не стільки на репре-

зентацію реальної дійсності, скільки на моделювання можливих сві-

тів»[Алефиренко 2009: 3], і саме у такому розумінні вона все частіше привертає 

увагу багатьох дослідників поетичного мовлення [див., наприклад: Акиль 1992; 

Башук 2002; Алефиренко 2009; Тупиця 2009; Абылова 2010; Мисик 2010]. Вида-

ється, що внаслідок усього вищесказаного, мова поезії також отримує свій власний 

модус існування, який є майже незалежним від загальномовних канонів, оскільки 

вона  «зорганізована у систему з репродукуванням звуків, структур та значень, що 

не є санкціонованими фонологією, синтаксисом та семантикою мовного коду, кот-

рий надає цій системі лише базові ресурси»  [Widdowson 1991: 36]. 

Проте свобода вираження індивідуально-авторського начала у поетичному 

тексті, зокрема, й у художньому тексті, взагалі, є лише відносною через те, що во-

на завжди обмежується імперативом мовнокультурного простору, в якому існує 

автор твору. У цьому контексті категорія художньої картини світу визначається як 

один з аспектів загальної картини світу, який, подібно до мовної картини світу, є 

опосередкованим, оскільки виникає внаслідок фіксації неопосередкованої –  ког-

нітивної картини світу – вторинними знаковими системами. Таким чином, та ког-

нітивна матриця, яку задає нам власна культура, сукупність упорядкованих знань 

або концептосфера народу [Попова 2015: 7] переломлюється у художній свідомос-

ті, створюючи національний образ світу. Важливо наголосити на тому, що худож-

ній текст генерує «двічі вторинну» картину світу, оскільки вона опосередкована 

мовою та індивідуально-авторською концептуальною картиною світу [Попова 

2015: 12] . 

На розвиток цієї ідеї дослідники безпосередньо поетичного світобачення пі-

дкреслюють також двоїстий характер неопосередкованої, концептуальної картини 

світу, яка, з одного боку, фіксує свідоме знання, логічні взаємозв’язки, що спосте-

рігаються у навколишній реальності, а, з іншого боку, реєструє інтуїтивні імпуль-

си, діяльність несвідомого. Відповідно, існує два варіанти мови: один з них (по-

всякденне, практичне мовлення) представляє систему концептуальних смислів, 

продукованих діяльністю свідомості, інший варіант корелює із системою концеп-
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туальних смислів, що формують поетичну картину світу, він являє собою «мате-

ринську» поетичну мову несвідомого [Маслова 2010: 6]. 

Принципово важливими для розуміння природи національної поетичної кар-

тини світу є висновки досліджень національно-мовних картин світу, які свідчать 

про прояви символічної функції мовної форми, що спостерігаються на фонетико-

морфологічному ярусі мови [Голубовська 2017]. Адже втілення авторської поети-

чної картини світу як комплексу образних взаємодій відбувається за рахунок есте-

тичного переосмислення структур усіх мовних рівнів. Іншими словами, націона-

льний поетичний образ світу так чи інакше структурується на основі національно-

мовної картини світу. Кожна мова є тим концентрованим вираженням картини сві-

ту даної спільноти, якій притаманні риси міфу, тому мову (=її семантику) можна 

розглядати як первинний міф, наділений спроможністю до моделювання і тлума-

чення дійсності у властивий йому спосіб [Касевич 2013: 168]. Отже, поетична кар-

тина світу є тим вторинним міфом, що виник на основі вкоріненого у свідомість 

певної лінгвокультурної спільноти світобачення. 

З огляду на те, що поетична картина світу структурується насамперед на 

емоційній базі, відмінності між різнонаціональними поетичними традиціями зде-

більшого «зумовлені емоційним фоном та унікальним підбором образів на основі 

подібного емоційного враження, хоча образи, узяті окремо, часто демонструють 

віднесенність із загальнопоширеними когнітивними моделями» [Маслова 

2010:10]. 

На підсумок усього вищевикладеного можна констатувати, що національна 

поетична картина світу – це система концептуальних смислів та їх взаємодій, 

яка відображає етнокультурні особливості художнього сприйняття дійсності 

на рівні підсвідомого знання, репрезентовані у мові поетичних текстів. 

Отже, дослідження природи національної поетичної картини світу та її сут-

нісних характеристик може бути здійсненим лише за умов залучення методологіч-

ного інструментарію когнітивної науки, оскільки якщо на сучасному етапі поетич-

на творчість трактується як форма когнітивної діяльності людини, пов’язана з мо-
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вою, то вона має вивчатися когнітивною поетикою, яка дозволяє описати процес 

генези та декодування індивідуально-авторських смислів.  

       

1.1.3 Внутрішня форма у мовному та поетичному смислотворенні: основні на-

прямки дослідження 

 

Внутрішня форма є одним з найбільш багатозначних та активно інтерпретову-

ваних понять лінгвістики та філософії мови, що примушує дослідників характеризу-

вати цей термін як «слово-хамелеон», яке «набуває нових відтінків у рамках різних 

концепцій і підходів» [Платонова 2010: 51]. Внутрішня форма як принцип зв’язку 

форми та змісту у поетичному мовленні [Гин 1996: 188-191] завжди вважалася голо-

вною категорією лінгвопоетики, проте вона мала невеликі шанси на плідне вивчення 

в межах традиційного мовознавства внаслідок свого лінгвофілософського характе-

ру. Адже докогнітивна лінгвістика досліджувала виключно тілесний, а не духовний 

аспект мови, зосередившись на ретельному розгляді складових її кістяка – грамати-

чного, синтаксичного, семантичного, в той час як концептуальний аналіз надав мо-

жливість перейти до вивчення душі мови, тобто матеріалізованого у ній світогляду, 

системи цінностей, які безпосередньо пов’язують мову з внутрішнім світом мовця, 

його душею і мисленням [Борухов 1991, 116]. Саме тоді й з’явилася можливість по-

вернутися до тих здобутків філософського та лінгвопсихологофілософського ви-

вчення внутрішньої форми, що стали результатом багатовікових досліджень. 

Поняття внутрішньої форми сягає корінням наукових праць античної доби і 

пов’язано насамперед з таким  центральним терміном давньогрецької філософії і 

літератури в епоху еллінізму як «ейдос» (грец. éidos – вид, образ), котрий тракту-

вався досить неоднозначно. На початку, як й «ідея», він означав «видиме», «зов-

нішність» у Гомера; потім це поняття стало використовуватися на позначення 

конкретної проявленості видимої сутності (Парменід), субстанціональної ідеї 

(Платон). Ейдосами (або «ідеями») Платон називає вічні та незмінні прообрази ре-

чей (їхні роди та види), вони описуються як позамежні по відношенню до тих ми-

нущих предметів, які людина сприймає чуттєво і які зобов’язані власним існуван-
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ням саме причетністю до своїх прообразів. Ейдос, котрий буквально означає 

«вид», по суті, є звичним вираженням для платонівського поняття ідеї, тому мож-

на констатувати, що ейдос = «вид» та «ідея» (= те, що видно) являють собою осно-

вні терміни учення Платона про ідеї. Вони виражають структурну особливість 

предметно-смислової цільності кожної речі, збагненну розумом сутність речі з 

власною, теж суто розумовою картинністю та структурою. Отже, платонівські 

«ейдос» та «ідея» як модельно-породжувальний та модельно-оформлюваний 

принцип речі виявляються вершиною предметно-смислового оформлення дійснос-

ті [Лосев 1969: 536, 538]. Для Аристотеля  éidos  («вид»)  практично виступає си-

нонімом morphe (“форми»), оскільки форма є тим, що зумовлює видову відмін-

ність, якій можна надати словесне визначення (logos) [Аристотель 1983б: 563]. 

У подальшому саме з поняття «ейдос» виникає термін «внутрішня форма», 

який вперше використовується засновником неоплатонізму, грецьким філософом 

Плотіном. За його доктриною, ейдос або внутрішня форма виступає у ролі того 

посередника, котрий уможливлює пізнання першоджерела. У системі Плотіна 

Едине (яке є Благом), проливається назовні спочатку як світовий розум, що міс-

тить ідеї, потім як світова душа, далі як тілесний світ – космос і, нарешті, матерія, 

котра мислиться невизначеним субстратом змін, позбавленим якостей. Саме мате-

рія пасивно сприймає вічні ідеї (ейдоси), які надають цілісність дискретним час-

тинам, створюючи гармонію через ідею єдності [Философский словарь 1972: 317]. 

На позначення прообразотвірного принципу або внутрішньої змістотвірної вели-

чини використовує термін «внутрішня форма» і неоплатонік п’ятнадцятого століт-

тя М.Фічино, переклавши вираз Плотіна «to enton eidos» як форма «intrinsicа» [Ан-

тология мировой философии 1970: 470]. 

Пізніше це поняття виникає у працях представника англійського платонізму 

ХVII століття Антоні Ешлі Купера Шефтсбері, виступаючи своєрідною 

об’єднавчою ланкою між філософсько-естетичною доктриною Плотіна та естети-

кою Відродження, з одного боку, і німецьким ідеалізмом, з іншого боку. На думку 

А.Е.К. Шефтсбері, краса міститься не в матерії або тілі, а у мистецтві, формі та 

формотворчій силі; причому найпрекраснішими є саме ті форми, що наділені зда-
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тністю створювати інші форми. Відповідно виділяється три ступені порядку та 

краси: 1) мертві форми, створені людиною або природою, які не мають формотво-

рчої сили та активності; 2) формотворчі форми, які є подібними до життя, і лише 

вони здатні наділяти красою перший рід форм; 3) форми, що відтворюють формо-

творчі форми; саме вони, так звані «внутрішні форми» (the inward forms) і є вищою 

красою [Шефтсбери 1975: 213]. Поняття внутрішньої форми було не чужорідним і 

для основоположника німецької класичної філософії Іммануїла Канта, щоправда 

воно не використовується у його працях не диференційовано від схожих за смис-

ловим наповненням термінів «внутрішня ціль» та «внутрішня організація» [Шпет 

1927: 54].   

Перехід від філософсько-естетичного трактування внутрішньої форми до лі-

нгвофілософського, а точніше, лінгвопсихофілософського її осмислення відбувся 

завдяки доробку німецького філософа і мовознавця Вільгельма фон Гумбольдта, 

який вперше у науковому вжитку пов’язав це поняття з мовою та мисленням лю-

дини. Хоча у працях Гумбольдта немає прямого визначення внутрішньої форми 

мови, дослідники правомірно вказують на три базові гумбольдтовські інтерпрета-

ції цього терміна [Самигуллина 2009: 112]. Це, по-перше, розуміння внутрішньої 

форми мови як вираження «духу народу», певних домінант культурно-смислового 

простору, що у сучасній термінології позначається як мовна картина світу. По-

друге, внутрішня форма трактується як спосіб поєднання поняття і звука, певний 

зв’язок, що існує у вигляді узагальнено-абстрагуючої ознаки. Слово трактується у 

В. фон Гумбольдта як зліпок того чуттєвого образу, що виник у людській психіці в 

момент мовотворення, тому  воно співвідноситься з певним суб’єктивним сприй-

няттям предмета, а не самим предметом. Відповідно у мові виділяється зовнішня 

(граматична, звукова, семантична) форма та внутрішня, яка виявляється і в «чле-

нуванні світу «межами» значень слів, що становлять словник певної мови, і у 

складі її граматичних категорій» [Коваль 2012: 11]. По-третє, внутрішня форма 

мови є підсумком усіх основних мовних структур, сукупністю усіх елементів мо-

ви, що розглядаються у системі. 
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Надзвичайно важливим  для розробки теоретичних засад порівняльної пое-

тики, яким присвячено цей розділ дослідження, є те, що Вільгельм фон Гумбольдт 

використовував ідею внутрішньої форми мови в естетичному застосуванні. Визна-

чаючи поезію як мистецтво мови (die Kunst der Sprache), він проводить аналогію 

між мовою та мистецтвом, основою якої є визнання наявності, з одного боку, вну-

трішньої мовної форми, а з другого, внутрішньої поетичної форми, котра являє 

собою специфічну мовну форму. При цьому, описуючи внутрішню форму як на-

скрізний структурізатор, породжувально-формувальне начало у мові, що містить у 

собі усі можливості для проявлення форми, Вільгельм фон Гумбольдт наголошує 

на ролі творчої особистості, яка може силою свого генія вкласти у стару оболонку 

інший смисл і тоді «під тією ж самою карбівкою виступає щось інше, за однако-

вими законами зв’язку намічається інакше градуйований хід ідеї. Таким є неод-

мінний плід літератури, а у ній – здебільшого поезії та філософії. Інші науки пос-

тачають мові матеріал більш випадкового характеру або суворіше розмежовують 

та уточнюють наявний; поезія і філософія ж ще й в якомусь зовсім іншому сенсі 

доторкаються до самих глибин душі людини, а тому сильніше і рішучіше вплива-

ють на мову, що з нею зрослася» [Гумбольдт 1984: 106]. Таке тлумачення сутніс-

них властивостей поетичної мови, пов’язаних з діяльністю духу як надчуттєвої 

продукувальної сили, є суголосним з концепцією Г.В.Ф. Гегеля про три форми іс-

нування духу, в якій суб’єктивний дух представлений індивідуальною свідомістю, 

об’єктивний дух – суспільною свідомістю (мораль, право), в той час як абсолют-

ний дух, що являє собою єдність суб’єктивного та об’єктивного духу, виражається 

у формі мистецтва, релігії та філософії. Гегель також вводить своєрідну градацію 

для вищого щабля цієї класифікації – рівня абсолютного духу, згідно з якою най-

більш досконалою з погляду вираження ідеї, що усе об’єднує, ідеї краси у найви-

щому, платонівському сенсі слова виступає поезія. «Я впевнений, – пише він, – що 

вищий акт розуму, який охоплює усі ідеї, є актом естетичним і що істина та благо 

поєднуються родинними зв’язками лише у красі […] Філософ, подібно до поета, 

повинен мати естетичний дар […] Ні в одній галузі не можна бути духовно розви-

неним, навіть про історію не можна розмірковувати серйозно, не маючи естетич-
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ного почуття […] А поезія завдяки цьому набуває вищого достоїнства, вона врешті 

решт стає тим, чим була спочатку, … наставницею людства; не буде більше філо-

софії, не буде історії, одна поезія переживе усі науки і мистецтва» [Гегель 1972: 

212]. 

Хоча досить багато наукових спостережень Гумбольдта  пов’язано з особли-

востями діяльності духу в поезії, поняття поетичної форми залишається в нього 

без чіткого визначення. Проте, як справедливо зауважує М.І. Голянич, важливим є 

те, що він спроектував внутрішню форму мови «в русло поетичних контекстів», 

тим самим відкривши в слові нову «внутрішньоформо-поетичну» перспективу 

[Голянич 2008: 20]. 

Наступним етапом у розвитку теорій внутрішньої форми мови стала концеп-

ція О.О. Потебні, який вперше увів поняття внутрішньої форми слова. Будучи 

спеціалістом насамперед у галузі словесності, О.О. Потебня хоча і продовжив до-

кладати зусиль щодо лінгвофілософського осмислення внутрішньої форми мови, 

слова, тексту, проте більшого висвітлення в його працях здобула філологічна 

складова. Погляд вченого на сутність поняття внутрішня форма, представленого у 

його науковій спадщині майже 50 назвами (серед яких: найближче етимологічне 

значення; етимологічне значення; центр образу; центральна ознака образу, яка ви-

ражається словами; образ образу; знак знака; єдиний об’єктивний зміст образу; 

символ відомого змісту [Сосина 1979: 24]), еволюціонізував від ономасіологічного 

до семасіологічного підходу [Самигуллина 2009: 112]. Адже у ранніх роботах  О. 

Потебні внутрішня форма трактується, по-перше,  як відношення змісту думки до 

свідомості («образ образу», що корелює з «ейдосом ейдосів», «ідеєю ідей» Плотіна 

та «формою форми» Данте), по-друге, як уявлення, що вказує на чуттєвий образ, 

позначений словом, і є рушієм думки від пізнаного до пізнаваного [Потебня 1976: 

147-148]. Пізніше вчений описує поняття «внутрішня форма» з семасіологічних 

позицій, стверджуючи, що слово має два значення – об’єктивне та суб’єктивне. 

При цьому об’єктивне або найближче етимологічне значення розуміється як  при-

хована пам’ять мовних номінацій, спосіб об’єктивації нового інтелектуально-

емоційного змісту за допомогою слова, яке вже існує.  
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Незважаючи на те, що у працях О.О. Потебні немає єдиного визначення по-

няття «внутрішня форма», саме воно постає тим домінантним елементом худож-

нього мовлення, поза яким виявляється неможливим власне існування художнього 

тексту. Адже запропонована Потебнею концепція внутрішньої форми слова є за-

стосовною і до художнього твору, де діють «ті ж стихії, що і у слові: зміст (або 

ідея), який відповідає чуттєвому образу чи розвиненому з нього поняттю; внутрі-

шня форма, образ, який  вказує на цей зміст, відповідний уявленню (котре теж має 

значення тільки як символ, натяк на певну сукупність чуттєвих сприйнять, або на 

поняття), і, нарешті, зовнішня форма, в якій об’єктивується художній образ» [По-

тебня 1993: 128]. Той факт, що доктрина художнього твору як синтезу трьох мо-

ментів – зовнішньої форми, внутрішньої форми та змісту – залишилась незавер-

шеною О.О. Потебнею, надав підстави для критичного зауваження В.В. Виногра-

дова про те, що «штучний препарат», яким для Потебні було слово, заслонив пе-

ред ним складні твори словесного мистецтва, і у психологічній одноманітності ро-

зтопилася семантична барвистість поетичних форм» [Виноградов 1980: 253]. 

Майже одночасно з О.О. Потебнею поняття внутрішньої форми поетичного 

твору   було розглянуто у більш загально гуманітарній, філософсько-естетичній 

перспективі Вільгельмом Ділтеєм, засновником філософської герменевтики та ду-

ховно-історичної школи у літературознавстві. Посилаючись на праці Гумбольдта, 

Шлеґеля,  Гете і Гегеля він першим пов’язав розкриття внутрішньої форми поети-

чного твору із головним завданням поетики, яке полягає у тлумаченні певного іс-

торико-духовного цілого. Останнє, за В. Ділтеєм, може бути дешифрованим з пое-

тичної форми, яка у досить прозорий спосіб свідчить про закони створення худо-

жнього тексту [Дильтей 1987: 140]. 

Таким чином, приблизно до початку минулого століття вивчення внутріш-

ньої форми відбувалося у двох напрямах: філософсько-естетичному (Платон, Ари-

стотель, Плотін, М. Фічино, А.Е.К. Шефтсбері) та лінгвофілософському, який, од-

нак, більшою мірою заслуговує на назву лінгвопсихологофілософського, зважаю-

чи на ту доволі серйозну увагу, яка надається  в ньому саме психологічним аспек-

там (В. фон Гумбольдт, К. Штейнталь, В. Вундт, О.О. Потебня, В. Дільтей). У фі-
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лології це поняття перейшло з царини оцінки мови у цілому до окремого слова. 

Надалі внутрішня форма як найближче етимологічне значення слова стало 

об’єктом вивчення лексикологів, водночас розгляд внутрішньої форми як принци-

пу зв’язку між формою та змістом незмінно перебував у центрі уваги дослідників 

художніх текстів. Відповідно сформувалися два вектори осмислення поняття вну-

трішньої форми, один з них, поетикальний, спрямований на розкриття з позицій 

філології природи та специфічних характеристик художньої форми літературно-

поетичних творів [Шпет 1927, 1989; Бахтин 1975, 1986; Винокур 1959, 1991; Голя-

нич 2008; Ляшов 2009; Рудяков 1993; Венгринюк 2003; Іванишин 2006; Бабій 

2007; Куриляк 2004; Черкасова 1982]. Крім того, смислова ємність терміна «внут-

рішня форма» у саме такому, загальнофілологічному розумінні, зумовила його 

майже універсальний характер, можливість застосування у різних гуманітарних 

сферах, причому незмінно зі збереженням ключових позицій, як поняття, що наді-

лено значною пояснювальною силою у відповідній галузі знання. Так, скажімо, в 

теорії літератури під внутрішньою формою художнього твору прийнято розуміти 

двокомпонентну структуру, до якої входить, з одного боку, система образів твору, 

з другого, сюжет як динамічна послідовність розгортання цих образів. Іншими 

словами, внутрішня форма художнього твору являє собою систему, що вбирає у 

себе сукупність засобів предметного зображення [Галич 2001: 141; Ляшов 2009]. 

Ейдетичний рівень художнього твору активно досліджується в українському літе-

ратурознавстві на прикладі «вічних» образів та їхньої ролі у вираженні неокласич-

ного ідеалу [Башманівський 2003; Вишневська 2001; Зварич 2002; Темченко 1997; 

Церна 2001; Чабанюк 2000; Турчин 2009]. 

У межах другого,  лінгвістичного напряму, що використовує як джерельний 

матеріал нехудожні тексти чи послуговується фактами художнього мовлення  з 

метою вивчення їх лінгвістичного, а не поетичного аспекту, внутрішня форма стає 

спеціальним предметом наукових розвідок [Мигирина 1977; Бибихин 1978; Кияк 

1987, 1988; Плотников 1988, 1989; Снитко 1990] або розглядається у зв’язку з про-

блемами граматики, лексикології, словотвору, лексикографії та фразеології [Гуй-
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ванюк 2007; Карпіловська 1999; Клименко 1984; Крепель 1989; Кочерган 2006; 

Ляшенко 1997; Струганець 2002]. 

Дослідження у поетикальному напрямку є суголосними з лінією Гумбольд-

та–Потебні, хоча вже з самого початку вчені дещо поділилися у питанні цілкови-

того прийняття потебнянської концепції. Серед беззаперечних адептів теорії О. 

Потебні потрібно назвати Павла Флоренського, який вважав її природним продо-

вженням гумбольдтовської доктрини [Флоренский 1990: 377-378]. Водночас бага-

то відомих філологів уточнювали або корегували тези Потебні. Наприклад, Г.Г. 

Шпет, який вбачав основну конститутивну одиницю внутрішньої форми у «пред-

метному кістяку», тобто амодальному образі, який за своїми властивостями коре-

лює з етимологічним значенням слова О.О. Потебні [Шпет 1989]. Проте, на його 

думку, Потебня дискредитував вчення Гумбольдта [Тамарченко 2011: 15] зокрема 

тим, що ставив знак рівності між образом як внутрішньою формою поетичного 

мовлення та образом як уявленням: «Образ – не уявлення. Правильніше було б го-

ворити про образ як предмет уявлення. А ототожнювати їх – значить гратися омо-

німами (image – і «образ», і «уявлення») [Шпет 1989: 450]. Критичне ставлення до 

певних аспектів наукової спадщини О. Потебні висловлював й Г.О. Винокур, хоча 

його трактування поняття «внутрішня форма», можна сказати, нічим не супере-

чить потебнянській концепції. Адже для нього внутрішня форма являє собою 

«дещо, що само по собі, всередині себе має певну змістовну цінність» [Винокур 

1987: 117]. Це той зміст, що знаходить вираження у звуковій формі й одночасно 

служить формою іншого змісту, позбавленого окремого звукового вираження 

[Винокур 1991: 28]. При цьому Г. Винокур бачить причини недовірливого став-

лення до вчення про внутрішню форму у неправильному розумінні сутності пое-

тичного мовлення як формалістами, які не визнавали поняття внутрішньої форми, 

водночас повністю відокремлюючи мову поетичну від мови практичної, так і По-

тебнею, котрий будь-яке слово «вважав поетичним і тому перетворював мистецтво 

на щось як би ще більш реальне, ніж сама реальна дійсність» [Винокур 1991: 28]. 

Нарешті, суттєвому переосмисленню піддано ідеї О. Потебні й у працях 

М.М. Бахтіна. Як відомо, для О.О. Потебні внутрішня форма була лінгвістичним 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


63 

 

утворенням, атрибутом самого слова, сутністю, що дорівнює етимону слова [Фізер 

1996: 16]. Отже, «ергон», що відображає «ейдос», це та тверда форма смислу, що 

являє собою основу трактування мови у Потебні, а оскільки мова, за теорією Гум-

больдта, якої притримувався Потебня, є безперервним становленням, вона, згідно 

потебнянській доктрині, не може бути адекватно зрозумілою через внутрішню фо-

рму [Тамарченко 2011: 26]. Натомість, на думку М. Бахтіна, внутрішня форма яв-

ляє собою оприявлені смисли, що актуалізуються через «діалог», це вираження ак-

тивності як творця художнього твору, так і його реципієнта, адже «форма розпре-

дметнюється і виноситься за межі твору як організованого матеріалу, лише стаючи 

вираженням ціннісно-визначеної творчої активності естетично діяльного суб’єкта» 

[Бахтин 1986: 75].  

Початок нового етапу в осмисленні внутрішньої форми як з суто мовознав-

чих, так і лінгвопоетичних позицій пов’язаний з так званим «лінгвістичним пере-

воротом», що відбувся у філософії в середині минулого століття, коли мова стала 

центральним об’єктом філософського аналізу, що, своєю чергою, призвело до пе-

регляду багатьох вихідних позицій лінгвістичної науки та створення таких міжди-

сциплінарних дослідницьких галузей як психолінгвістика, етнолінгвістика, соціо-

лінгвістика, когнітивна лінгвістика та інші. Можна сказати, що підвалини нового 

філософського осягнення понять «мова», «текст», «метафора», «внутрішня форма 

мови» були закладені великою мірою завдяки працям Едмунда Гусерля, світогля-

дні настанови якого закорінені в концепції Платона. У феноменології Гусерля ей-

дос трактується як сутність на противагу факту; введене ж цим філософом поняття 

ейдетичної (феноменологічної та трансцендентальної) редукції передбачає абстра-

гування від усіх фактичних відмінностей і споглядання чистої сутності. Під фено-

менологічною редукцією розуміється утримання від тих суджень, що виходять за 

межі «чистого» (тобто суб’єктивного) досвіду, під трансцендентальною редукцією 

– розгляд суб’єкту пізнання (людини) як «чистої», трансцендентальної свідомості. 

[Философский словарь 1972: 431]. Таким чином, запропонована Гусерлем як ме-

тод філософії ейдетична редукція передбачає те скасування всіх позицій обмеже-

ної дійсності і перенесення у дійсність духовну (за Платоном, царство ідей), що , 
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на думку Г.- Ґ. Ґадамера, відбувається спонтанно у галузі мистецтва. Саме тому, 

якщо філософії і вдалося у ХХ столітті здобути певну значущість, то за це вона 

має завдячувати своєму «виходу» на маргіналії поетичної  мови» [Ґадамер 2001: 

118, 119]. Надзвичайно важливу роль у зближенні філософської та поетичної ца-

рин відіграла теорія учня Е.Гусерля Мартина Гайдеґера, який розглядає мову як 

поетичне мислення, наголошуючи на тому, що поезія є первісним називанням бут-

тя, а прамова являє собою поезію як ствердження буття/істини. Лише поезію наді-

лено здатністю унікального проникнення у відношення між словом і річчю, яке 

робить це відношення тотожністю: якщо немає слова, то немає і речі. Мова ж як 

така набуває спроможності висловити сутність тільки тоді, коли бракує підхожого 

слова, котре могло б адекватно назвати те, що справило на нас сильне враження, 

цілковито захопивши душу. Саме тоді відбувається народження поетичного слова, 

завдяки якому мова починає говорити. Натомість у повсякден-

ній/практичній/прагматичній мові на перший план завжди виходить певне питан-

ня, обставина, намір, тобто те, про що ми говоримо. Ціллю висловлення при пер-

шому, осмисленому використанні слова є «відповідність» (Ent-sprechen) мові, або, 

іншими словами, сутності [Зайцева 1991: 175-177]. Ця відповідність досягається 

через спрямованість слів на самих себе, коли завдячуючи їхньому власному, по-

тужному сяйву, « напрузі енергії їхнього звучання та смислу, що сходяться й змі-

нюються, утворюється ціле», котре, по суті, є неперекладним на іншу мову [Ґада-

мер 2001: 123]. Отже, той факт, що сутність поняття «внутрішня форма мови» зно-

ву стала предметом обговорення у філософських розвідках, свідчить про понов-

лення філософського напрямку у його вивченні, який на сучасному етапі перебу-

ває у досить щільному зв’язку з напрямом філологічним. 

В цілому вищеподаний огляд базових напрямів у вивченні  категорії «внут-

рішня форма» може бути підсумований наступним чином: 

             ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ 

Платон, Аристотель, Плотін, М.Фічино, А.Е.К.Шефтсбері 

 

     ЛІНГВО-ФІЛОСОФСЬКИЙ НАПРЯМ 
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 В. фон Гумбольдт, В.Вундт, Х.Штейнталь, О.О.Потебня, В.Дільтей 

 

 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ 

НАПРЯМ   

Н.І.Мігіріна, 

О.С.Снитко,  

Т.Р.Кияк, В.В. Бібіхін, 

Б.О.Плотніков, 

Н.С.Ляшенко 

М.П.Кочерган та інш. 

ПОЕТИКАЛЬНИЙ 

НАПРЯМ 

Г.Г.Шпет 

М.М.Бахтін, 

Г.О.Винокур, 

Р.О.Якобсон, 

М.І.Голянич, 

М.О.Рудяков 

та інш. 

ФІЛОСОФСЬКИЙ 

НАПРЯМ 

Е.Гусерль,  

М. Гайдеґер, 

Г.-Ґ. Ґадамер  

 

 

         Останнім часом, внаслідок переосмислення категорії внутрішньої форми у ко-

гнітивно-дискурсивному ракурсі, її вивчення набуло більш інтегрованого характеру, 

сформувався новий, інтерпарадигмальний підхід, який синтезує різні трактування 

досліджуваного об’єкту. З цього погляду внутрішня форма розглядається як така, 

що міститься на точці перетину трьох чільних парадигм: семантичної, синтаксичної 

та прагматичної, кожна з яких являє собою окремий, специфічний тип бачення і мо-

делювання лінгвістичного об’єкту. Згідно з інтерпарадигмальним підходом, внутрі-

шня форма визначається як «концептуальна ознака, закріплена в слові», котра «ха-

рактеризує і представляє концепти – образи, уявлення, асоціації, поняття, що є оди-

ницями оперативної свідомості й пов’язуються з відповідним словом» [Голянич 

2008: 250].  

У дослідженнях, спрямованих на вивчення специфіки художнього дискурсу, 

внутрішня форма постає не лише як важлива категорія, пов’язана з поетичною чи 

естетичною функцією мовлення, але й як базисний елемент онтологічної основи ху-

дожнього дискурсу [Голянич 2008: 53-84]. У цьому контексті внутрішня форма на-

буває статусу першопричини тих явищ, що було виділено в рамках риторико-
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герменевтичного напряму лінгвістичної поетики як ключові параметри художності 

або ж власне поетичності літературного тексту: це лінгвопоетичне перетворення та 

поліфонія.                            

                     1.2. Еволюція методів теорії поетичного мовлення  

У контексті цієї роботи галузь, що опікується дослідженням художнього текс-

ту, іменується поетикою, тобто тим терміном, який є загальноприйнятим у зарубіж-

ній філології в цілому та у літературній компаративістиці зокрема. Проте у вітчиз-

няній традиції  поняття поетики (порівняльної та історичної), що здобуло визнання 

завдяки працям Олександра Веселовського, протягом тривалого часу, можна сказа-

ти, було втрачено для філологічних студій лінгвістичного спрямування, залишаю-

чись санкціонованим лише у літературознавстві. Адже відповідна філологічна цари-

на стала називатися спочатку стилістикою художньої літератури або художнього 

мовлення, а пізніше, з огляду на її беззаперечний зв’язок з поетикою, лінгвопоети-

кою. Тому осягнення сучасного стану і завдань поетики потребує екскурсу саме у ту 

дисципліну, яка на вітчизняних теренах фігурувала під двома вищезазначеними на-

звами. 

Поняття «стилістика художньої літератури» ніколи не мало однозначного тра-

ктування в наукових джерелах. Попри вдавану хрестоматійність положення про те, 

що цей напрям досліджень деякою мірою має міждисциплінарний статус, розкид 

думок щодо ступеню його міждисциплінарності завжди був досить широким: від 

чіткого розмежування завдань лінгвістики та літературознавства при дослідженні 

художнього тексту Виноградов 1963:79 до запропонування цілісного загально фі-

лологічного або навіть загально-мистецтвознавчого підходу, що його спостерігаємо 

у семіотичних розвідках Cassirer 1975:43. В цілому, усе розмаїття поглядів на про-

блему протягом докогнітивної епохи загалом можна звести до двох основних підхо-

дів.  

 Перший з них базується на трактуванні стилістики як особливого розділу 

всередині лінгвістики, який займається інвентаризацією мовних висловів. У річи-

щі цього підходу стиль описується як форма знакової відмінності, яка є закладе-

ною у самій мові, а не привнесеною звідкись зовні. Таке вузьке розуміння стилю 
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визначає відповідне  коло питань, що підпадають під компетенцію стилістики: це, 

скажімо, з’ясування того, які мовні засоби і стильові прийоми і яким чином сполу-

чуються в єдиній функціонально-смисловій структурі, або «якими є функції вира-

жальних засобів мови у тому чи іншому стилі» [Будагов 1965: 456]. У межах цього 

підходу цілком закономірним стало надання стилю художньої літератури статусу 

одного з функціональних стилів, що відбулося у найбільш наочний спосіб саме у 

вітчизняній філології внаслідок домінування в її стилістичній царині теорії функ-

ціональних стилів. Інший, широкий підхід до визначення суті лінгвістичних дослі-

джень літературних творів побудовано на уявленні про стилістику як самостійну 

дисципліну, яка має багато спільного з поетикою і займається інтерпретацією лі-

тературного тексту. Саме такий погляд і спричинив свого часу появу генетичної 

стилістики Лео Шпіцера, що ставила на меті розкриття змісту літературного тво-

ру, тобто пояснення його смислу.  

Навзагал той модус стилістики художнього тексту, що корелює з власне лін-

гвопоетикою, сформувався на основі декількох напрямків у дослідженні худож-

нього мовлення. Це, насамперед, вищеописаний філологічний напрямок, предста-

влений відомими знавцями як мови, так і літератури (Л.Щерба, О.Потебня, 

О.Веселовський, В.Виноградов, С.Аверінцев, Д.Ліхачов та інші). Вагомим внес-

ком у розвиток лінгвопоетики стали теорії російського формалізму та літератур-

ного структуралізму (В.Шкловський, Я.Мукаржевський, Р.Якобсон, М.Ріффатер, 

В.Пропп, Ц.Тодоров та інші). Безперечну суголосність завданням лінгвопоетики 

виявили також семіотичні розвідки (це, зокрема,  праці Р.Барта, Ю.Лєвіна, 

Ю.Кристєвої та Ю.Лотмана). У рамках семіотики стилістика художнього мовлен-

ня набувала необхідного широкого трактування, що кореспондувалося з відмінним 

від традиційного розумінням самого поняття « стилістика». В річищі семіотичної 

концепції проголошується автономний статус стилістики як дисципліни, що є па-

ралельною лінгвістиці, яка вивчає те ж саме явище, але зі свого власного погляду. 

На думку П.Кассірера, стилістика є самостійною дисципліною, однак, її галузь до-

слідження має багато спільного з лінгвістикою, психологією, естетикою та літера-

турознавством [Cassirer 1975: 43]. 
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У цілому можна констатувати, що розвиток стилістики художнього тексту 

завжди відбувався у лоні літературознавства, оскільки усі три базові типи стилістик 

художнього мовлення Степанов 1965, 269-293; Мороховский, 21 безпосередньо 

пов’язані із відповідними напрямками філософсько-літературознавчої думки. Пер-

ший з них характеризується зосередженістю на авторі твору. Це романтично-

гуманістичні теорії літературної критики, згідно з якими у художньому тексті вті-

люється особистість автора, його життєвий досвід та художня свідомість, сформова-

ні в межах певного соціокультурного простору  Selden 1993, 4. Крім того, вищезга-

даною методологією інтерпретації художнього твору послуговуються також психо-

аналітичні літературознавчі студії, які надають першорядне значення індивідуаль-

ному підсвідомому творчої особистості автора Фройд 2001. Такий методологічний 

напрямок літературознавства кореспондується із настановами генетичної стилістики 

або стилістики від автора. 

Концептуально генетична стилістика асоціюється із дефініцією стилю, нада-

ною у XVIII столітті Бюффоном: «Стиль – це людина». В кожному з її напрямків та 

шкіл стилістичний аналіз є скерованим на вивчення тих поза текстових факторів, що 

могли залишити відбиток на творчості автора та на розкриття авторського задуму. 

Так, логістичний аналіз М. Рустана  побудований на формулюванні основної ідеї або 

моралі твору з наступним виокремленням і тлумаченням тих деталей тексту, які до-

зволяють простежити реалізацію цієї ідеї. Психологічний метод Моріса Грамона  

полягає у співвіднесенні певних значущих фрагментів художнього тексту із ситуаці-

ями об’єктивної реальності, завдяки чому розкривається психологічний зміст твору. 

Стилометричний метод має на меті знайти в художньому тексті прояви особистості 

автора, його психологічного складу, спираючись на психолінгвістичну класифікацію 

манер мовлення. Теорія «філологічного кола» Лео Шпіцера передбачає відштовху-

вання від незвичної стилістичної риси тексту і винесення на її підставі загальних су-

джень історичного та соціокультурного характеру (індуктивний етап аналізу). На 

дедуктивному етапі ці узагальнення щодо ідейно-художнього змісту твору мають 

бути підтвердженими іншими стилістичними особливостями тексту.  
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Іманентна або внутрішня стилістика, яка шукає поетичність твору в його фор-

мальній квінтесенції, бере свій початок від теорії російського формалізму та струк-

туралізму з їхнім абстрагуванням від позатекстової реальності і зосередженістю ли-

ше на мовному матеріалі літературного твору Shklovsky 1992; Мукаржовский 1967; 

Якобсон 1975. Оскільки суть твору мистецтва вбачалася у зміненні нашого способу 

сприйняття із заавтоматизованого (практичного) на художній, було виділено ті шля-

хи поновлення гостроти бачення дійсності, що є генетично притаманними худож-

ньому мовленню. Це так званий «ефект очуднення», а також ускладнення форми, що 

виступають засобами деавтоматизації сприйняття Selden 1993, 31-32. Дещо пізніше 

термін «ефект очуднення» був перетворений Яном Мукаржевським на поняття «ви-

сунення, актуалізація» як навмисне естетичне спотворення лінгвістичних компонен-

тів. Ще одним напрямком іманентної стилістики є структуральний аналіз, побудова-

ний на принципі реляційності (подібності на рівні відношень) Jakobson 1960. 

На англо-американському ґрунті до теорій формалістичного спрямування на-

лежать доктрини «Нової Критики» та морального формалізму. Вони також станов-

лять основу для розвитку іманентної стилістики, позаяк приділяють першорядну 

увагу структурним особливостям художнього тексту, його композиційній гармоній-

ності, збалансованій взаємодії мовленнєвих елементів, тлумачення яких, за переко-

нанням представників «Нової Критики», не вимагає звертання до історичного або 

біографічного контексту, оскільки поетичне значення є неконцептуальним.  Проте 

досить суттєва різниця між теоріями російського формалізму і чеського структуралі-

зму, з одного боку, та концептуальними засадами «Нової Критики» і морального 

формалізму, з іншого, полягає у тому, що перші виявляли більшу відданість форма-

лістичній ідеї, оскільки трактували літературу як особливе використання мови, а 

думки, емоції та реальність лише як контекст для функціонування літературних 

прийомів. Натомість представники «Нової Критики» і морального формалізму вва-

жали літературу способом людського розуміння і наділяли естетичну форму мора-

льною та культурною значущістю Selden  1993, 14-15; 21-24. 
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Ідеї рецептивної естетики, феноменологічні літературні теорії, методологічну 

основу яких складають доктрини ґештальтпсихології та ті філософські концепції, що 

відводять провідну роль у формуванні значення реципієнтові Culler 1980; Iser 1978, 

співвідносяться зі стилістикою сприйняття або стилістикою від читача. Виникнення 

згаданих теорій було реакцією на спроби встановити панування у літературознавстві 

формалізованих і дескриптивних методів, не залишаючи місця для інтерпретаційних 

течій та шкіл, інтенційованих на вихід у широке поле гуманістики. Будучи закоріне-

ними у герменевтичні методології ці доктрини зосереджуються на аналізі не лише 

тексту, але й позатекстової реальності, і, насамперед, реципієнта художнього твору 

як активного чинника літературного процесу, отож, прив’язують інтерпретацію, з 

одного боку, до тексту, а з другого, до читача, тобто індивіда, який цей текст тлума-

чить Jauß 1975. 

Серед різновидів стилістики від читача потрібно зазначити лінгвістичний ана-

ліз Л.В. Щерби, семіотичну стилістику Б.А. Ларіна, спосіб мета-опису Андрія Бєло-

го та В.В. Виноградова. До здобутків стилістики сприйняття належать і критерії 

стилістичного аналізу, запропоновані Майклом Ріффатером, який притримувався 

думки, що найвагоміші у художньому сенсі елементи тексту мають бути непередба-

ченими.  При цьому контраст, який виникає за рахунок «ефекту несправдженого 

очікування» (термін Р. Якобсона), стає опорним пунктом у вибудові інтерпретації 

художнього тексту. Одним із важливих стилістичних сигналів є стилістична конвер-

генція як сходження в одному місці пучка стилістичних прийомів, що виконують 

одну і ту ж саму функцію Риффатер1980. 

У стилістиці декодування І.В. Арнольд аналіз художнього тексту з позицій чи-

тача побудовано на вихідних положеннях структуральної поетики, зокрема, на пос-

тулаті празької школи про зосередженість поетичного мовлення на мовному матері-

алі твору, що означає актуалізацію (висунення, foregrounding) мовних фактів, яка 

деавтоматизує сприйняття. Термін «висунення» подається в концепції І.В. Арнольд 

як способи формальної організації тексту, що фокусують увагу читача на певних 
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елементах повідомлення і встановлюють семантично релевантні відношення між 

елементами одного або частіше різних рівнів Арнольд 1990, 63. 

Таким чином, розвиток основних типів стилістик художнього мовлення (гене-

тичної, іманентної та стилістики сприйняття) відбувався у руслі відповідних мето-

дологічних напрямків літературознавства (див. додаток Б на стор. 526).  

Якщо ж узагальнити здобутки усіх трьох вищеописаних підходів, які виникли 

у річищі досліджень зі стилістики художньої літератури, то можна виділити дві ба-

зові тенденції у вивченні стилю художнього твору. Один з них, що склався в рамках 

структуралістської, а пізніше постструктуралістської пізнавальної системи, трак-

тує стиль спочатку як особливу форму знакових опозицій, тобто як феномен чистої 

форми, а потім (зі ствердженням теоретико-методологічних принципів деконструк-

тивізму), як рід зв’язку, що акцентує не єдність, а диференціацію як принцип внут-

рішньо пов’язаної єдності. Така позазмістова трактовка літературного твору, котра 

ототожнює його з «вільною грою знаків», перетворює художній текст на ізольовану 

мовну систему, причому стиль виявляється вже навіть не властивістю мови, а її ста-

ном або ж способом реалізації. На противагу такому підходу феноменологічно-

герменевтичний напрям досліджень, в якому мова постає як процес, що пов’язує 

суб’єкта з реальністю та суб’єктом-рецепіентом, розглядає стиль як форму виражен-

ня суб’єкта у мові (трактування, що бере початок, зокрема, у працях Вільгельма фон 

Гумбольдта).  

Однак, не зважаючи на чітку співвіднесеність підходів лінгвістичної та літера-

турознавчої наук, вони продовжували розвиватися здебільшого паралельно, а не у 

тому тісному співробітництві, на необхідності якого неодноразово наголошували ті 

вчені, що відстоювали статус стилістики художнього мовлення як окремої галузі на-

укових досліджень. В.В.Виноградов трактував стилістику художньої літератури як 

царину, що межує з поетикою або літературознавчою стилістикою як розділом тео-

рії літератури, і навіть взаємодіє з нею, але при цьому має свої цілі, завдання і мето-

ди [Виноградов 1963:79].  

Такий погляд на розмежування функцій стилістики художньої літератури і 

літературознавчої стилістики став широко розповсюдженим у науковій літературі, 
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що поклало початок вітчизняній стилістичній традиції, згідно з якою художній 

текст вивчається лінгвостилістикою, лінгвопоетикою в аспекті стилістики худож-

ньої літератури (тобто у лінгвостилістичному аспекті) та літературознавчою стилі-

стикою як розділом теорії літератури (літературознавча поетика). Проте при цьому 

для багатьох учених безперечним залишався той факт, що повноцінне вивчення 

художнього тексту можливо лише за умов органічного поєднання аналізу мовних 

форм із тлумаченням глибинної семантики художнього твору, завдяки злиттю 

стилістики художньої літератури та літературознавчої стилістики, «на новій якіс-

ній основі» [Степанов 1980: 195]. 

У пошуках терміна на позначення цієї нової якості філологічних розвідок ві-

тчизняні дослідники зупинили свій вибір на понятті «лінгвопоетика», з яким ве-

ликою мірою пов’язаний сучасний етап у науковому вивченні літературного текс-

ту. Термін лінгвопоетика, що став позначати стилістику літературного тексту в її 

широкому, міждисциплінарному розумінні, виявився оптимальною інновацією  з 

тих причин, що стилістика художньої літератури традиційно сприймається як 

своєрідна опозиція до літературознавчої стилістики, а поняття лінгвостилістика 

має в науковій літературі не одне значення, зокрема, воно означає функціональну 

стилістику, а отже імплікує певну обмеженість у трактуванні художнього матеріа-

лу, з огляду на свою спрямованість не тільки на поетичне, але й на практичне мов-

лення. Натомість лінгвопоетичний вектор досліджень виник всупереч і на проти-

вагу розумінню художнього мовлення як одного з функціональних стилів мови, 

оскільки лінгвопоетика покликана вивчати мову поезії з позицій її поетичності, 

належності до особливого функціонального типу мовлення, що й відбито у назві 

«лінгвопоетика», яка влучно поєднує лінгвістичний і літературознавчий моменти: 

лінгвістика та поетика. Класично лінгвопоетика визначається як мовний аспект лі-

тературної теорії, вона вивчає естетичну функцію мови, досліджує текст як витвір 

словесного мистецтва, дозволяючи, на відміну від лінгвостилістики, виявити ху-

дожню сутність тексту, а не лише описати його стилістичні особливості [Задорно-

ва 1984: 109-130]. Ця дисципліна перебуває «на стику» мовознавства і літературо-

знавства, і тому займаючись нею професійні лінгвісти вирішують літературознавчі 
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питання [Скребнев 1987. На думку В.П.Григор’єва, має бути пов'язаною із лінгві-

стикою й літературознавством і справляти вплив на вирішення «широкого кола 

проблем теорії та історії літератури, сприяти дієвому співробітництву філологів 

найрізноманітніших спеціальностей» [Григорьев 1979а: 300]. 

Принагідно дослідники наголошують, що проведення власне лінгвопоетично-

го аналізу певною мірою приречене на те, щоб залишатися привілеєю небагатьох 

науковців загальнофілологічного масштабу. Адже позаяк власне лінгвопоетичне до-

слідження повинно виходити з широкого трактування понять «поетика», «стиль», 

«образ», теоретичні підвалини для нього надавали праці тих вчених, котрі, будучи 

філологами у класичному розумінні цього слова (Л.В.Щерба, О.О.Потебня, 

В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, Б.В.Томашевський), блискуче володіли методами як 

лінгвістики, так і літературознавства. Саме вони свого часу окреслили перспективи 

розвитку міждисциплінарної галузі, що спроможна пояснити природу і особливості 

художнього мовлення, та залишили надихаючі приклади тлумачення смислової 

структури художніх творів, котре базувалося на загальнофілологічному підході до 

аналізованого матеріалу. 

Відповідно, намітилися два різні підходи до лінгвопоетики, які сформували-

ся всередині тієї пізнавальної парадигми, що характеризувалася широким розу-

мінням стилістики, як міждисциплінарної галузі досліджень. Один з них, філоло-

гічний або риторико-герменевтичний, бере початок у працях В. фон Гумбольд-

та, О.О.Потебні, Л.В.Щерби, О.М. Веселовського, О.М.Пєшковського, Г.О. Вино-

кура, Б.В.Томашевського, В.В.Виноградова, Р.А.Будагова, Д.С. Лихачова. Теоре-

тичною основою другого, структурно– семіотичного підходу, який залучив до 

дослідження художнього тексту статистичні методи та теорію інформації, слугу-

вали роботи російських формалістів, празьких структуралістів і французьких пос-

тструктуралістів. До його представників належать Р.Якобсон, Ю.Тинянов, 

Я.Мукаржовський, А.-Ж. Греймас, Р.Барт, С.Лєвін, М.Ріффатер, Ю.Лотман, 

Ю.Кристєва та інші. 

Згодом до предметного поля лінгвістичної поетики було включено питання 

теорії та практики лінгвопоетичного дослідження [Липгарт 1996, 2007; Николина 
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2003, проблеми філологічної семіотики [Назарова 1994, філологічної топології як 

науки про філологічні тотожності та відмінності [Полубиченко 1991, 2012; Поля-

кова 2009, органічної поетики, що вивчає шляхи становлення художнього цілого, 

яке відбувається у формі автономізації його складових [Вайман 1989, поетики 

граматичних форм [Гин 1986,1991, 1996 та синтаксису віршованого мовлення 

[Туранская 1985;  Лыкина 1987;  Неборсина 1997. У руслі цього ж напрямку ана-

лізуються специфічні риси поезії певного періоду [Карпова  2009 або ідіостиль 

окремих авторів  [Хлопьянов 2008.  Паралельно з роботами,  зосередженими на 

віршованих текстах, виконуються діахронічні та синхронічні дослідження лінгво-

поетичних особливостей і прозових літературних творів [Бурбело 1999; Сомова 

1989; Титова 1989; Ковалёва 2000; Корольова 2003; Маленко 2004; Колесниченко 

2008, на матеріалі яких надається обґрунтування дискурсивної концепції лінгво-

поетики [Бурбело 2012. 

На особливу увагу заслуговують роботи лінгвопоетичного спрямування, що 

пов’язані з дослідженням художнього тексту і його перекладів іншими мовами 

[Akhmanova 1976, 1983, 1988; Задорнова 1976, 1984, 1992; Борисова 1989, 2010; Ку-

курян 1990; Чубаров 1988], як такі, що користуються можливостями, котрі надає для 

лінгвопоетичного вивчення тексту теорія художнього перекладу, тобто та дисциплі-

на міждисциплінарного характеру, що органічно поєднує методики лінгвостилісти-

чного та літературознавчого аналізу. В ході досліджень, що спиралися на саме та-

кий, широкий підхід до завдань лінгвопоетичного дослідження, і по суті являли со-

бою розвідки з порівняльної поетики, було виокремлено дві важливі категорії: лін-

гвопоетичне перетворення та поліфонія. Під першим розуміють перетворення, яким 

в художній творчості піддаються елементи мови, що виявляють об’єктивно закладе-

ні в них можливості естетичного вираження, в результаті чого вони позбуваються 

статусу одиниць семантичного і навіть  метасеміотичного рівня, набуваючи власти-

востей метаметасеміотичного переосмислення [Задорнова 1992: 23-25]. Поліфонія ж 

визначається як спроможність слова виступати у ролі глобального семантичного ці-
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лого, одночасно реалізуючи у прихованій або явній формі усі свої семантичні та 

стилістичні потенції.       

 

          1.3. Порівняльна когнітивна поетика як інтегроване утворення 

         1.3.1. Предметне поле та методи дослідження когнітивної поетики 

Важливою частиною сучасної теорії поетичного мовлення є  когнітивна пое-

тика,  яку часто називають когнітивною стилістикою і когнітивною теорією літера-

тури. Ця порівняно нещодавно започаткована дисципліна, що спирається на здобут-

ки когнітивної лінгвістики та когнітивної психології,  пов’язана, насамперед, з іме-

нами Пітера Стоквелла, Ройвена Цура і Маргарет Фрімен, які представляють відпо-

відно: англійську, ізраїльську та американську наукові спільноти. 

Автор «Вступу до когнітивної поетики»  П. Стоквелл зосереджується не стіль-

ки на аналізі тексту, скільки на аналізі процесу читання, з метою «раціоналізувати і 

пояснити, яким чином даний читач досягає даного розуміння у даному випадку», 

іншими словами,  «змоделювати той процес, який перетворює інтуїтивні тлумачення 

на смисли, що піддаються вираженню, і представити його у тих же термінах, в кот-

рих описується само це розуміння / прочитання» [Stockwell 2002: 7-8].  Когнітивна 

поетика постає у праці Стоквелла як аналіз релевантних контекстів (індивідуальних, 

колективних, культурних), оскільки вони, на думку вченого, являють собою власне 

ті параметри, котрі спроможні пояснити розуміння тексту у процесі читання. 

Р.Цур, що запровадив до активного наукового вжитку сам термін «когнітивна 

поетика», є автором робіт з когнітивного віршознавства, дослідником аспектів пер-

цепції поетичного тексту, специфічних рис його емотивності, яка багато в чому ви-

значається певними передконцептуальними імплікаціями, підсвідомим знанням на 

рівні архетипів [Tsur 1977; 1992; 2008; 2012]. Будучи спеціалістом у галузі поетич-

ного мистецтва, Цур дуже стримано оцінює можливості когнітивної лінгвістики у 

проясненні смислової суті поетичних форм, і тому задля вивчення останніх він вда-

ється до проведення аналогій радше з мовою музики або графіки, ніж з фактами не-

поетичного / прагматичного мовлення [Tsur 2009: 237-278]. Як один з авторів жур-

налу Poetics Today, Ройвен Цур, разом з Марком Тернером, Полом Гернаді та Елен 
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Спольські, піддає науковому аналізу причини тривалої актуальності, суспільної за-

требуваності тих чи інших літературних форм, у такий спосіб по суті порушуючи 

питання про створення когнітивної історії літератури [Tsur 2002; Turner 2002; Her-

nadi 2002; Spolsky 2002].        

Натомість для Маргарет Фрімен безпосереднє підґрунтя когнітивної теорії 

літератури вибудовується здебільшого саме з доктрин когнітивної лінгвістики 

[Freeman 2000]. Тому визначаючи джерельну базу когнітивної поетики дослідниця 

виокремлює такі її складові як: 1) теорія категоризації [Rosch 1977]; 2) теорія ког-

нітивної метафори [Johnson 1987; Lakoff 1993; Turner 1998, 2000]; 3) теорія анало-

гового мапування [Holyoak 1995]; 4) теорія ментальних просторів [Fauconnier 

1994, 1996, 1997] та 5) теорія когнітивної граматики [Langacker 1987, 1991]. 

Потрібно зазначити, що на етапі свого зародження проект когнітивної пое-

тики задумувався як міждисциплінарна галузь, спроможна розкрити механізми  

генерування, рецепції та інтерпретації літературного тексту. Це завдання здава-

лось цілком здійсненим за рахунок залучення арсеналу тих достатньо потужних за 

пояснювальною силою літературознавчих понять –  метафора, нарратив, ґештальт, 

фон, фігура, – які на початку 80-х років минулого століття стали ключовими у ко-

гнітивних розвідках Дж.Лакоффа, М.Тернера, М.Джонсона, Л.Талмі, Дж.Фоконьє. 

Проте такий великонадійний альянс власне поетики з когнітивною лінгвістикою та 

когнітивною психологією з часом став виявляти свою проблемність, оскільки без-

заперечна перевага нового філологічного напрямку – міждисциплінарність –  пос-

тупово перетворилася на відчутну перешкоду його подальшого успішного розвит-

ку [Vandaele 2009: 2-3]. Внаслідок цього, теперішній стан когнітивної поетики 

можна визначити як déjà vu описаного у розділі 1.1. протистояння між прибічни-

ками вузького й широкого розуміння предмету і завдань стилістики, а також стру-

ктуралістами і послідовниками власне філологічних підходів до вивчення худож-

нього тексту. По суті, це продовження довготривалої полеміки представників двох 

протилежних методологій, двох «культур» наукового дослідження: емпіричної, де-

скриптивної, в якій аналіз матеріалу ведеться «від третьої особи», та герменев-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


77 

 

тичної, інтроспективної, котра санкціонує дослідження «від першої особи» [Van-

daele 2009: 5-6]. 

Подібно до часів становлення лінгвопоетики як самостійної дисципліни, лі-

тературознавці засвідчують недовіру до розвідок емпіричного характеру (fear of 

empiricism), котрі прагнуть формалізації, вдаються до аналітичних пасажів з не-

змінним посиланням на «факти» літературної інтерпретації та активно використо-

вують кількісні підходи. Прибічники інтроспективного підходу скептично став-

ляться до спроможності когнітивної лінгвістики прояснити сутнісні моменти літе-

ратурного твору і звинувачують своїх опонентів у продукуванні до болю очевид-

них тлумачень. Своєю чергою,  автори емпіричних / дескриптивних праць вияв-

ляють неприхильність до інтроспективного аналізу (fear of idealism), який посідає 

чільне місце у царині поетики і герменевтики, оскільки не вважають його методо-

логічно точним, а отже таким, що відповідає вимогам сучасного наукового дослі-

дження. Зазначені протиріччя стають, зокрема,  причиною критики концепції мо-

жливих світів з боку пропонентів теорії ментальних просторів, остання ж, вкупі з 

теорією блендингу, піддається критиці за свою емпіричність розробниками конце-

пції можливих світів. Таким чином, задля того, щоб когнітивна поетика відбулася 

як ефективна, цілісна галузь досліджень міждисциплінарного масштабу, представ-

никам двох відмінних дослідницьких напрямків необхідно досягти згоди стосовно 

як підходів, так й об’єкту вивчення. Адже для вчених, що працюють у когнітивно-

лінгвістичній сфері, об’єкт поетики – поетична мова – являє собою лише одну з 

частин об’єкту когнітивної лінгвістики – мови, а вивчення літератури є тільки од-

ним з підрозділів дослідження людського розуму. Водночас для дослідників пое-

тико-герменевтичного спрямування мова (тобто об’єкт когнітивної лінгвістики), 

це та властивість розуму, що є лише частиною механізмів створення поетичного 

значення. Отже, когнітивісти мають переконати вчених, які сповідують принципи 

персоналізованої феноменології (наукового аналізу «від першої особи»), що тео-

ретичні дослідження розуму і мови дозволяють розкрити механізми створення 

унікального поетичного мовлення, і тому, якщо останні воліють осягнути важливі 

аспекти поетичного смислотворення, вони мусять займатися таким самим теорети-
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зуванням. Своєю чергою, дослідники власне поетичного мистецтва мають довести 

когнітивістам, що розум є лише одним з чинників тієї «непослідовної конфігура-

ції», що була репрезентована у дескриптивній поетиці через поняття жанру, події, 

історії  і т.п.   [Vandaele 2009: 22-25]. 

Аморфність когнітивної поетики як самостійного міждисциплінарного утво-

рення зумовлюється також дією національної наукової традиції, в лоні якої опиня-

ється ця новітня галузь у кожному конкретному випадку. Тому важко не погоди-

тися з Наталією Арлеускайте в її оцінці сучасної когнітивної поетики як низки тих 

когнітивних підходів до вивчення літератури, що власне не являють собою окре-

мої дисципліни, але є «своєрідною парасолькою, натягнутою над набором дисцип-

лін, теорій або їх елементів, подібно до корпорацій» [Арлеускайте 2004: 9]. При 

цьому, така парасолька може накривати «надзвичайно різноманітні локальні кон-

фігурації підходів та пріоритетів» [Там само]. Оскільки когнітивна поетика тору-

вала шлях до своїх прихильників через стилістику, вона значно різниться на тере-

нах Європи й Австралії, де стилістика завжди перебувала на достатньо сильних 

позиціях, та в Америці, де ця дисципліна мала вельми обмежений академічний 

вплив. Тому прибічники когнітивної поетики у Північній Америці були вимушені 

пройти крізь справжні «інституціональні битви» на своїх факультетах, пов’язані з 

міцними традиціями генеративізму як панівної лінгвістичної парадигми в амери-

канському науковому просторі [Stockwell 2002: 9]. 

Відповідно, можна констатувати й різну скерованість когнітивно-поетичних 

досліджень: якщо американські вчені вбачають у когнітивній стилістиці/поетиці 

ще одну версію когнітивної лінгвістики, то європейські науковці розглядають її як 

форму когнітивної психології [Hamilton 2006: 3]. За визначенням ж Пітера Сток-

велла, загалом європейський підхід до когнітивно-поетичних студій охоплює як 

американську методологію, так і досить широке коло інших проблем – світоба-

чення, читацька інтерпретація, та традиційно літературознавчі питання на кшталт 

нарратології і рецептивної теорії [Stockwell 2002: 9]. 

  Останнім часом когнітивна поетика як напрям досліджень, що ставить на 

меті розкриття когнітивних процесів, на основі яких відбувається продукування, 
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рецепція та інтерпретація тексту, здобуває все більшого визнання й на теренах 

України [Андреева 1999; Бєлєхова 2002; Безребра 2007; Чендей 2009; Стуліна 2010 

та інш.]. Проте усі новітні розвідки літературного тексту так чи інакше залиша-

ються пов’язаними зі спробами розкриття його внутрішньої  форми, яка, власне, 

й становить чільну категорію поетики. 

1.3.2. Предметне поле та методики дослідження базових напрямів порів-

няльної стилістики 

Задум щодо зіставного дослідження мов виник у філології нового часу на по-

чатку дев’ятнадцятого століття, в період романтизму, який характеризувався ствер-

дженням самоцінності духовно-творчого життя особистості, що зумовило загостре-

ну увагу історії, літератури та естетики до питань історичної й національної самобу-

тності. В лінгвістичній науці ця зосередженість на неповторності національного ха-

рактеру знайшла своє втілення у доктрині Вільгельма фон Гумбольдта про внутріш-

ню форму мови як вираження національного світогляду. Згодом з’явилася окрема 

галузь досліджень під назвою ідіоматологія, що мала на меті вивчення національних 

стилів, тобто або аналіз контрастних рис однієї мови у порівнянні з іншими мовами, 

або пояснення її специфічних характеристик чинниками історичного, етнічного та 

соціального характеру [Степанов 1965: 14-21]. Саме у концепції В. фон Гумбольдта 

та подальших працях ідіоматологічного спрямування, насамперед, у «Психології 

народів» В.Вундта (Wundt W. “Sprachgeschichte und Sprachpsychologie”, L., 1901) 

слід шукати витоки «зовнішньої» стилістики Шарля Баллі, яка стала предтечею су-

часної порівняльної стилістики. Згідно з цією концепцією, предмет стилістики ста-

новлять особливості або властивості мови (caractères), котрі будучи за своєю приро-

дою лінгвістичними, відображають психічну специфіку певного мовного колективу. 

Шарлю Баллі належить ідея створення так званої «європейської стилістики», яка б 

описала «європейський психічний склад», спочатку виявивши схожість між євро-

пейськими мовами, а потім з’ясувавши розбіжності між експресивними системами 

європейських мов [Балли 1961: 41]. Власне такий ракурс стилістичних досліджень 

Шарль Баллі й назвав зовнішньою (=  порівняльною) стилістикою, оскільки особли-

вості або властивості (caractères) мови, які вона вивчає, стають зрозумілими лише 
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при погляді на мову зовні (скажімо, погляді іноземця) і є абсолютно природними, а 

відтак, непомітними для носіїв цієї мови. 

Cвої теоретичні тези Ш.Баллі підтверджує результатами досліджень, проведе-

них у руслі сучасної йому структуральної лінгвістики Ф. де Сосюра, тому відправ-

ною точкою для суджень про психологічні властивості мовного колективу слугує в 

них насамперед мовна форма [Балли 1961]. Так, аналіз німецько-французького мов-

ного матеріалу приводить Шарля Баллі до думки, що німецька мова є більш абстра-

ктною, ніж французька. Цей висновок робиться на підставі того, що німецькі абст-

рактні іменники (приміром, die Trennung «розлука») легше і природніше виражають-

ся у французькому мовленні за допомогою дієслів (séparer, а не la séparation). Ана-

логічним чином ілюструється й умовивід про прагнення німецької мови до деталь-

ної й якомога повнішої передачі інформації, на противагу існуючій у французькій 

мові тенденції до відтворення лише найбільш суттєвого. У цьому зв’язку Шарль 

Баллі наводить німецькі дієслова sich versprechen (помилитися на слові), sich 

verschreiben (помилитися у написанні), sich versingen (помилитися у співі), які пере-

даються у французькому перекладі дієсловом se tromper (помилитися). Звідси дослі-

дник робить узагальнення стосовно особливостей французького менталітету, які 

сформувалися внаслідок необхідності швидкого спілкування, що зумовлене біль-

шою соціальністю французів. 

Одна з найбільш ґрунтовних праць граматично-ідіоматологічного напрямку 

була виконана на матеріалі англійської мови німецьким філологом М.Дойчбайном 

(Deutschbein, M. Neuenglische Stilistik, L., 1932). Автор визначає предмет свого дос-

лідження як вивчення стилю мовної народної спільноти на противагу стилю інших 

народних спільнот. В роботі стверджується, що провідною характеристикою англій-

ського національного стилю є експресивність, під якою розуміються певні властиво-

сті англійської мови: іі енергія, сила, економність, лаконічність та різноманітність. 

Дойчбайн надає обґрунтування експресивності англійської мови, виходячи з 

таких особливостей англійської граматики як: 1) домінантне положення перехідного 

дієслова в англійській мові, яке виражається : а)  у використанні неперехідного діє-

слова у ролі дієслова дійсного стану (to fly a kite, to gallop a horse і т.п.); б) у  наяв-
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ності акузативу змісту (He laughed a bitter laugh «він гірко засміявся», буквально: 

«він засміявся гіркий сміх». She smiled her thanks «вона посміхнулася на знак подя-

ки», буквально: «вона посміхнулася свою вдячність»); 2) фразові дієслова, в яких 

наголос падає на післядієслівний елемент, що надає дії динамічності (to pull through 

домогтися чогось, подолати перешкоди; to put up one’s umbrella розкрити парасо-

льку і т.п.); 3) надання переваги односкладовим словам, особливо германського по-

ходження (багатоскладовість, за М.Дойчбайном, сприймається в англійській мові як 

«протистильове явище»): house – residence, harm – injury, upper – superior, to hand – 

to deliver, to hide – to conceal, to find – to discover і т.п.; 4) невикористання прикмет-

ників, зайвих допоміжних слів, які являють собою тільки прикрасу або кліше, що 

надає англійській мові «силу стиля». Компенсацію обмеженого застосування прик-

метників М.Дойчбайн вбачає у таких граматичних формах як: а) субстантивований 

найвищий ступінь з родовим відмінком (“the hottest of seasons”, “the last of his 

money”); б) genetivus definitivus (“your fool of a husband” «твій глупий чоловік», “the 

devil of a toothache” «диявольський зубний біль»); в) гендіандіс, який поєднує два 

іменники і робить зайвим використання прикметника (Goblets and Gold «келихи і зо-

лото» = «золоті келихи», sanity and reason «здоровий глузд і розум» = «бути у здо-

ровому глузді» і т.п.); г) абстрактні імена у ролі головних слів (the softness of her hair 

«м’якість її волосся» = «її м’яке волосся»; д) абстрактне ім’я у родовому відмінку як 

визначальне (air of importance «вигляд солідності» = «солідний вигляд»); 5) синекдо-

ха (heavens «небеса» – виражає простір та протяжність, revenges «помсти» – вира-

жає інтенсивність почуття); 6) невикористання прислівників, зумовлене тим, що 

особливі ознаки дії передає саме дієслово (to knock softly – to tap, to knock hard – to 

pound, to ask humbly – to beg, to ask emphatically – to demand, to ask authoritatively – to 

require і т.п.); 7) абстрактні іменники у функції прислівника (he answered patiently 

замість he answered with patience); 8) англійська персональна конструкція з дієсло-

вом у тих випадках, коли, скажімо, німецька та французька мови вдаються до безо-

собових конструкцій (англ. «much has been written in the praise of this book» «багато 

було написано…», нім. «man hat viel geschrieben…» «багато писали…», англ. «she 

was received like a little queen» «вона була прийнята як…», фр. «on le recut comme une 
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petite rein» «її прийняли як…»); 9) номінальний спосіб висловлювання, який перева-

жає своєю «силою» та «енергією» дієслівний (I have the believe замість I believe; to be 

on the decline замість to decline і т.п.); 10) деномінативні або так звані конвертовані 

дієслова (cook «кухар – to cook «готувати», father «батько – to father «створити, 

народити» і т.д.); 11) стиль коротких фраз, що виникає за рахунок: а) застосування 

іменних суфіксів, які по суті дорівнюють реченням (-er: week-enders   ті, хто вико-

ристовує вільний кінець тижня для відпочинку;  -able: applicable   те, що можна 

застосувати); б) використання інфінітиву, герундію, дієприслівника; в) випадіння 

допоміжного дієслова з дієприслівником (fleets though combined, did not dare to face 

the enemy); г) різноманітного комбінування за довжиною та короткістю простих ре-

чень, що входять до складу більш розгорнутого речення; 12) іменна побудова і ат-

рибутивна форма англійського речення на противагу предикативній побудові, яка 

потребує пояснення головного речення залежними (the dog, his tongue out, his eyes 

shining… ran barking); 13) використання метафор в англійській мові як більш еконо-

много виражального засобу [приклади з роботи М.Дойчбайна взято у праці Натадзе 

1989: 37-52]. 

Безумовно, багато розмірковувань філологів, причетних до розробки ідіомато-

логічної доктрини, потребували подальшого наукового обґрунтування. Проте нау-

кові парадигми, в яких перебувала лінгвістика до появи когнітивної доктрини, мало 

сприяли дослідженню мовних явищ саме у такому аспекті. Як наслідок, введене в 

лінгвістику Вільгельмом фон Гумбольдтом поняття внутрішньої форми мови на до-

сить тривалий період втратило свої пріоритетні позиції, будучи відсунутим на дру-

гий план необхідністю дослідження інших, більш нагальних для згадуваного періо-

ду наукових проблем. 

Так, формування порівняльної стилістики як розділу мовознавства, що відбу-

валося у середині двадцятого століття, проходило одночасно зі становленням нової 

лінгвістичної дисципліни – теорії перекладу, що, безперечно, позначилося на за-

вданнях та методах першої. На початку її предмет полягав у дослідженні стилістич-

них ресурсів порівнюваних мов, тобто стилістично маркованих одиниць різних мов-

них рівнів, та шляхів переходу від однієї мови до іншої (так звана «рівнева стилісти-
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ка»). В залежності від матеріалу досліджень одразу намітилися дві гілки порівняль-

ної стилістики, одна з яких базується на зіставленні перекладів з оригіналами (тео-

ретико-перекладацьке відгалуження порівняльної стилістики), друга – на вивченні 

спільних стилістичних характеристик та розбіжностей оригіналів [Долинин 1987: 

86-91]. 

          1.3.2.1. Теоретико-перекладацький напрям порівняльної стилістики 

Глибинна спорідненість компаративних дисциплін філологічного циклу з пе-

рекладознавчою наукою неодноразово відзначалася як лінгвістами і літературознав-

цями, так і теоретиками перекладу. Причому усвідомлення ступеня цієї споріднено-

сті нерідко призводило навіть до повної ідентифікації деяких типологічних дисцип-

лін з перекладознавством. Таку тенденцію було запроваджено ще у працях англійсь-

кого лінгвіста Майкла Халлідея, який доклав значних зусиль задля включення пере-

кладу в об’єкт мовознавства, наголошуючи, що теорія перекладу являє собою час-

тину порівняльної лінгвістики. На переконання Халлідея, переклад незмінно пере-

буває в основі будь-якого співставлення мовних одиниць або структур, оскільки та-

ке співставлення виявляє контекстуальну еквівалентність порівнюваних одиниць, 

тобто можливість їх взаємозаміни при перекладі. Підтвердження ж контекстуальної 

еквівалентності одиниць, своєю чергою, дає підстави порушувати питання про їх 

формальну еквівалентність (= про схоже їх положення у структурі порівнюваних 

мов [цит. по: Комиссаров 2000: 122]). 

У цьому зв’язку слід зазначити, що порівняльній стилістиці завжди належала 

пальма першості щодо частотності ототожнення з теорією перекладу. Адже на пос-

тулаті про принципову нероздільність цих двох дисциплін ґрунтується перша фун-

даментальна праця з порівняльної стилістики, котра одночасно стала однією з піо-

нерських основоположних розвідок у сфері лінгвістичної теорії перекладу; її поява 

започаткувала найбільш репрезентативну, а тому й найбільш відому теоретико-

перекладацьку  гілку порівняльної стилістики. Це порівняльна стилістика французь-

кої й англійської мов Жана -Поля Віне та Жана Дарбельне (Stylistique comparée du 

français et l’anglais. Methode de traduction, 1958), опублікована у серії «Бібліотека 

порівняльної стилістики», фундатором якої виступив А.Мальблан. 
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В основу дослідження Віне та Дарбельне покладено теорію Фердинанда де 

Соссюра про двобічність мовного знаку, співвідношення мови і мовлення, та докт-

рину Шарля Баллі про внутрішню і зовнішню стилістики. Перша із зазначених сти-

лістик має справу з когнітивними (або інтелектуальними) та афективними (або емо-

тивними) елементами мови, друга вивчає експресивні засоби двох чи більше мов у 

компаративному аспекті. Характер висновків, що містить ця праця, є безперечним 

наслідком впливу як безпосередньо теорії Баллі, так і праць ідіоматологічно-

граматичного спрямування, оскільки специфічні риси мови потрактовуються тут як 

віддзеркалення особливостей менталітету відповідного мовного колективу. Це, зок-

рема, висновок про ключову відмінність французької та англійської мови, яка поля-

гає у тому, що англійські слова частіше відображають площину реальності, будучи 

конкретними, мотивованими словами-образами, натомість французькі слова біль-

шою мірою пов’язані з концептуальною площиною, являючи собою абстрактні, не-

мотивовані слова-знаки. Слідом за М.Дойчбайном, автори констатують дієслівність 

англійської мови, протиставляючи їй номінативність французької. В роботі також 

відзначається більша конкретика реальної диспозиції об’єктів в англійській мові.  

Невдовзі після праці Ж.-П. Віне і Ж. Дарбельне побачила світ й порівняльна стиліс-

тика французької та німецької мов А. Мальблана (1961). У розвідці А.Мальблана 

переклад було запропоновано у ролі методу зіставного синхронного дослідження 

виражальних засобів генетично неспоріднених мов; згодом він зарекомендував себе 

як основний метод порівняльно-стилістичних студій інших найрізноманітніших мо-

вних пар [Гарбовский 1988: 4]. Проте цій роботі, де розглянуто проблеми слова, 

словосполучення та речення і згруповано порівнювані явища за синонімічними ря-

дами, бракує власне стилістичного аспекту, оскільки вона не характеризує принци-

пів, за якими сполучуються слова у порівнюваних мовах. 

Наступна визначна праця теоретико-перекладацького спрямування, «Нариси 

загальної та зіставної стилістики» А.В.Федорова [Федоров 1971], ставить питання 

про необхідність переходу від дослідження граматики і лексики до вивчення семан-

тики та запровадження стилістичного підходу до порівняння мов у семантичному 

ракурсі. А.В.Федоров характеризує порівняльну стилістику як базу для теорії перек-
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ладу, переважно художнього, оскільки ця дисципліна, що оперує синонімічними за-

собами двох мов, може полегшити пошук потрібних слів у мові перекладу завдяки 

визначенню кола синонімічних елементів. Багато цінних думок та спостережень, 

важливих для становлення теоретико-перекладацького напряму порівняльної стилі-

стики, було висловлено у стилістичних дослідженнях й у розвідках з теорії перекла-

ду Л.Бархударова, І.Гальперіна, К.Долініна, Е.Різель, А.Федорова, А.Швейцера та 

інших. Вагомий внесок у краще розуміння питань цієї гілки порівняльної стилістики 

зроблено авторами багатьох дисертаційних праць зі стилістичних аспектів теорії пе-

рекладу. 

Незважаючи на те, що первісним об’єктом порівняльно-стилістичних дослі-

джень оригінальних та перекладних текстів були граматика та лексика, причому на 

рівні зіставлення виражальних засобів порівнюваних мов, з часом порівняльна сти-

лістика стала поступово наближатися до тих перспектив свого розвитку, що були 

окреслені одним з її фундаторів, французьким компаративістом А.Мальбланом. На 

його переконання, на першому етапі розвитку порівняльної стилістики зіставляють-

ся стилістичні ресурси мов, а на другому, який можна визначити як функціонально-

стилістичний, у порівняльному аспекті вивчаються «жанри та стилі», а також засоби 

вираження сатири, гумору і т.п., що їх має у своєму розпорядженні кожна з порів-

нюваних мов [Гарбовский 1988: 6]. Характеризуючи другий етап розвитку порівня-

льної стилістики А.Федоров вказує на те, що дослідження у цій галузі мають неми-

нуче набути синтетичного характеру: «порівняльна стилістика, за задумом Мальб-

лана, повинна будуватися комплексно як дисципліна, що є одночасно лінгвістичною 

і літературознавчою, причому, як випливає з поставленого завдання, тут потрібно 

залучення не лише даних зі сфери поетики або теорії літератури, але й широких іс-

торико-літературних відомостей»  [Фёдоров 1971: 39]. 

На міждисциплінарність порівняльно-стилістичної галузі досліджень, матеріал 

якої склали здебільшого оригінальні та перекладні літературні тексти, вказують й 

інші відомі теоретики перекладу. Так, І.Лєвий вважає, що особливий інтерес для пе-

рекладачів становить така порівняльна стилістика двох мов, яка б виходила з того, 

що «будь-яка мова являє собою інформаційну систему, здатну виразити усім ком-
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плексом своїх лінгвістичних засобів приблизно такий самий обсяг інформації, що й 

усяка інша» [Левый 1974: 81]. На думку В.Коптілова, перекладачі потребують порі-

вняльної стилістики, що надавала би дані не лише про сучасний стан літературної 

мови, але й проникала «до глибин її історичного розвитку»[Коптилов 1971: 30]. От-

же, порівняльна стилістика, що вивчає матеріал перекладів, так чи інакше виходить 

за межі суто стилістичного дослідження, тому видається слушним її визначення як 

макростилістичної і водночас макролінгвістичної дисципліни, оскільки вона, як і 

теорія перекладу, спирається не лише на лінгвістичні, але й екстралінгвістичні (літе-

ратурознавчі, культурно-історичні та інші) факти [Шадрин 1991: 13]. Такий підхід 

до завдань порівняльної стилістики, безсумнівно, має безпосереднє відношення до 

вивчення зв’язку між формою та змістом у літературному тексті, іншими словами, 

до аналізу внутрішньої форми мовних фактів у художній картині світу. 

1.3.2.2. Типологічний напрям порівняльної стилістики  

Друга, типологічна гілка порівняльної стилістики пов’язана з тими дослі-

дженнями, що мають на меті зіставлення стилістичних особливостей оригінальних 

текстів. Першою значимою роботою цього спрямування є праця Ш. Баллі «Загальна 

лінгвістика та питання французької мови» [Балли 1955], в якій французька мова по-

рівнюється з німецькою. В цілому ж у межах зазначеної галузі порівняльної стиліс-

тики виділяються два напрями досліджень: власне лінгвістичний та лінгвістико-

ідіоматологічний. 

Дослідження власне лінгвістичні є мікростилістичними; такі розвідки опису-

ють певні порівняльно-стилістичні аспекти, що стосуються структури мови та утве-

рджених у ній норм. Це, насамперед, роботи В.Г. Гака [Гак 1977, 1989], присвячені 

порівнянню французької і російської мов, які незважаючи на свої «нестилістичні» 

назви («порівняльна лексикологія», «типологія» і т.п.) є безпосередньо пов’язаними 

із проблемами порівняльної стилістики. Достатньо згадати лише проаналізовані В.Г. 

Гаком загальні категорії семасіології, що проявляються при найменуванні понять у 

мові та мовленні: мотивованість / немотивованість слова, абстрактність / конкрет-

ність, образність, експресивно-емоційна оцінка слова. 
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Оскільки власне лінгвістичний напрям порівняльно-стилістичних досліджень 

сформувався в лоні загального мовознавства, стилістика вивчалася тут з суто лінгві-

стичних позицій у двох своїх традиційних іпостасях: структурній або аналітичній 

(стилістика ресурсів) та функціональній (мовленнєвій). 

Порівняльний аспект структурної стилістики представлено у працях, виконані 

на матеріалі української мови в руслі ідеї створення порівняльної стилістики спорі-

днених східнослов’янських мов. Ця думка була висунута в середині минулого сто-

ліття О.І. Єфімовим [Ефимов 1963], а принципи та методи порівняльного вивчення 

споріднених мов розроблялися відомим українським мовознавцем І.К. Білодідом 

[див.: Білодід 1972]. Предмет порівняльного вивчення вбачався у стилістичних ре-

сурсах кожної з мов (або у «стилістичній системі мови»); завдяки цим дослідженням 

було виявлено, зокрема, специфічні труднощі порівняльно-стилістичного дослі-

дження споріднених мов (наприклад, наявність слів, що однаково або майже одна-

ково звучать, але означають різні речі). Пізніше на цій методологічній базі була 

створена «Порівняльна стилістика російської та української мов» [Сопоставительная 

стилистика … 1980], яка надає порівняльно-стилістичну характеристику двох мов на 

лексико-фразеологічному, словотворчому, морфологічному та синтаксичному рів-

нях. 

Теоретичне підґрунтя для контрастивних розвідок з функціональної стилісти-

ки було розроблено А.Д. Швейцером, який визначив завдання та методи контрасти-

вного дослідження функціональних стилів і запропонував відповідний аналіз на 

прикладі газетно-публіцистичного стилю [Швейцер 1991, 1993]. Предметом достат-

ньо активних порівняльно-стилістичних досліджень став також науковий стиль мов-

лення [Ярцева 1986; Тетерина 1973; Кожина 1977, 1994]. Екскурси у порівняльний 

аспект можна знайти й в інших досить фундаментальних працях зі стилістики нау-

кового мовлення [наприкл.: Разинкина 1989]. 

Розвідки, що належать до лінгвістико-ідіоматологічного напрямку порівня-

льної стилістики, за визначенням А.К.Долініна, зближуються, з одного боку, із зіс-

тавними дослідженнями суворо лінгвістичного характеру, а, з іншого боку, з ідіома-

тологією [Долинин 1987: 89], внаслідок чого їхні завдання перебувають поза межа-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


88 

 

ми лінгвістики у вузькому розумінні цього терміна, будучи скерованими на вивчен-

ня сфери індивідуально-ситуативної семантики, дослідження мови як специфічного 

способу аналізу та відображення дійсності. Цей підхід до порівняльно-стилістичних 

студій походить від ідіоматологічного напрямку порівняльної стилістики, започат-

кованого Ш.Баллі і П.Гіро, а у більш далекій історичній перспективі корелює з пос-

тулатами теорії Вільгельма фон Гумбольдта. Адже ідіоматологія, ціллю якої є по-

шук зв’язків між мовою і національним характером або вивчення національних сти-

лів, у безпосередній спосіб пов’язана з гумбольдтовським вченням про внутрішню 

форму мови як прояв «душі» народу.  

Вагомим внеском у розвиток цього макростилістичного за своїм характером 

напрямку потрібно визнати книгу Ю.С. Степанова «Французька стилістика» (1965), 

точніше її першу частину, розділ А, в якому зроблено спробу виявити не лише роз-

біжності національних норм, але й породжуючі їх розбіжності національних харак-

терів, «духу мови», під яким розуміються властивості мовної норми. Подібний під-

хід до порівняльно-стилістичних досліджень наділяє поняття «стиль» статусом важ-

ливого інструмента вивчення «особливого» у мові, оскільки передбачає аналіз відо-

браженої у стильовій формі самобутності мови. 

Проте студії такого спрямування протягом тривалого часу не належали до 

мейнстріму лінгвістичних досліджень, перебуваючи у помітній меншості до самого 

початку епохи когнітивізму. Тому на сьогодні більш вивченими можна вважати тео-

ретико-перекладацький та суто лінгвістичний аспекти порівняльної стилістики, що 

вивчалися як у розвідках, присвячених окремим питанням стилістичного характеру 

[Гарбовский 1988; Шадрин 1991], так і у збірках статей [Сопоставительная стили-

стика … 1976; Перевод и проблемы … 1986]. Проте залишаються невиконаними 

власне стилістичні завдання дисципліни, окреслені Шарлем Баллі та Ю.С. Степано-

вим, наприклад, створення єдиної «європейської стилістики». Причиною цього, як 

слушно зазначає К.А. Долінін, є те, що «національні» стилістики європейських мов 

побудовані на різних методологічних засадах і тому є по суті неспівставними одне з 

одними. Крім того, така масштабна робота не може виконуватися силами поодино-

ких дослідників і потребує узгоджених дій цілих наукових колективів [Долінін 1987: 
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87]. Складність цих власне стилістичних завдань полягає також у тому, що задля їх 

вирішення стиль повинен розглядатися не у ролі розмежувальної або описової кате-

горії, а як предмет спеціального дослідження, пов’язаний зі сферою ситуативно-

індивідуальної семантики, адже у сучасній філософії мови стиль – це насамперед 

індивідуальний стиль [Устюгова 2006: 18]. Саме такий ракурс дослідження і мав на 

увазі Ю.С. Степанов, зазначаючи, що лінгвістичне вивчення «національної норми 

зовні» хоча й повинно спиратися на прийоми типологічного опису мов, але при 

цьому так чи інакше виникає необхідність ув’язати в межах одної теорії проблеми 

мовознавства, психології, соціології та історії культури [Степанов 1965: 19]. 

Можливість реалізації вищенаведеного інтегрованого підходу до вивчення 

мовного матеріалу за часів становлення порівняльної стилістики як частини загаль-

ного мовознавства була більше ніж проблематичною. У результаті вербалізована 

Вільгельмом фон Гумбольдтом цілісність розуміння внутрішньої форми як базисно-

го поняття, з одного боку, художнього мовлення, а, з іншого боку, мовної картини 

світу було тимчасово втрачено, внаслідок чого виокремилися два малопов’язані між 

собою напрями у дослідженні внутрішньої форми. Перший з них – вивчення внут-

рішньої форми як принципу зв’язку форми та змісту в художньому мовленні, набув 

пріоритетного статусу в загальнофілологічних студіях; на ньому зосередилися дос-

лідники теорії художнього і, насамперед, поетичного мовлення. Другий же напрям, 

що мав на меті аналіз внутрішньої форми слова як «найближчого етимологічного» 

значення слова, склав предмет вивчення здебільшого не стилістів, а лексикологів. 

Тому саме для зіставної лексикології внутрішня форма слова стала еталоном зістав-

лення при виявленні етноспецифічних конотацій національно-мовної картини світу 

у споріднених мовах [Манакін 1994, 1998; Бублейник 1996; Кононенко 1996, 2003; 

Кочерган 1996, 2006; Тищенко 2001]. 

Сучасний етап розвитку науки про мову дозволяє впритул наблизитися до ви-

рішення вищеописаних питань. Саме сьогодні, в епоху розвитку когнітивної лінгвіс-

тики та виникнення нових дисциплін етнолінгвістичного спрямування, зазнає перег-

ляду статус стилістики, робляться активні спроби переосмислити її предмет та за-

вдання [Hamilton 2006; Burke 2005; Semino 2003; Simpson 2004; Stylistics and social 
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cognition 2007; Брандес 2004; Єрмоленко  2000], запропонувати нове розуміння по-

нять «стиль» та «жанр» [Бєлова 2002;  Saukkonen 2003], створити теорію стиля як 

загально гуманітарного явища [Устюгова 2006], окреслюються новітні обрії порів-

няльно-лінгвістичних досліджень, пов’язаних з вивченням мовної особистості та 

мовної картини світу [Сравнительная типология … 2009: 306-308]. 

Підсумовуючи все вищевикладене потрібно зазначити, що порівняльно-

стилістичні дослідження оригінальних текстів, які проводяться у руслі суто лінгвіс-

тичного напряму, мають невелику пояснювальну силу з погляду власне стилістики. 

Позаяк для стилістики у вузькому розумінні цього слова, як розділу мовознавства, 

стиль є периферійним поняттям, яке не має тої морфологічної визначеності та стабі-

льності, котрими відзначаються сталі структури мови, що вивчаються граматикою 

чи фонетикою. Натомість теоретико-перекладацький та лінгвістико-

ідіоматологічний напрями як макростилістичні за своїм змістом сфери порівня-

льного вивчення мов дозволяють вийти на рівень дослідження специфічних рис мо-

вних та художніх картин світу.  

 1.3.3. Предметне поле та методи дослідження літературної компаративістики    

Насамперед, потрібно зазначити, що виникнення у другій половині ХІХ сто-

ліття літературної компаративістики як завершеної наукової дисципліни відбулося 

завдяки саме тим ідеям, котрі викликали до життя  поняття внутрішньої форми мо-

ви. Адже порівняльне вивчення як національних літератур, так і наднаціональних 

художніх систем, стало можливим лише після того, як на зміну панівній у літерату-

рно-теоретичній думці ХV–ХVІІІ століть доктрині специфічного монізму (тобто уя-

вленню про літературний процес як недиференційовану естетично-художню єд-

ність), прийшло розуміння того, що мистецтво зростає на певному національно-

історичному ґрунті й породжується його умовами, специфічними рисами життєуст-

рою, культури, естетичного відчуття тощо. Важлива роль у становленні нової дис-

ципліни належить Й.Гердеру, який відкинувши розуміння класичних принципів та 

форм як універсальних нормативних складових для літератур усіх часів і народів, 

висунув тезу про те, що в національних літературах втілюється «дух народу», чим 
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сприяв ствердженню диференційованого підходу до літератури в аспекті її націона-

льної варіативності та своєрідності. 

Оскільки порівняльне літературознавство є по суті міжгалузевим утворенням, 

що виникло на перетині двох фундаментальних і «давніх» дисциплін – історії літе-

ратури та теорії літератури – його розвиток був позначеним постійними «хитання-

ми» у бік то однієї, то другої з цих чільних дисциплін [Наливайко 2007: 5-27]. Зага-

лом літературна компаративістика пройшла три етапи свого формування. Перший з 

них, що іменується традиційною або історико-генетичною компаративістикою 

й охоплює другу половину ХІХ та першу половину ХХ століття, характеризується 

безперечним домінуванням так званої контактології, яка розвивалася головним 

чином у силовому полі історії літератури. Базовими категоріями цього напрямку є 

порівняння, рецепція, контакт, вплив, а вихідною основою, в перспективі якої про-

водиться дослідження міжнаціональних літературних зв’язків, виступає історія пев-

ної національної літератури. За традиційною методологією, вивчення як генетичних, 

так і контактних зв’язків незмінно відбувається по осі впливу: літератури, письмен-

ники та окремі твори поділяються на тих, що віддають, та тих, що сприймають. Така 

компаративістика, наголошує відомий румунський критик, історик та теоретик літе-

ратури Адріан Маріно, є фактично історією міжнародних літературних відносин і 

може розглядатися як залежна гілка історії літератури, що являє собою порівняльну 

історію літератури [Маріно 2007: 48-50].   

Однак вже у 30-х роках минулого століття ця історизована компаративістика 

піддається достатньо серйозній критиці і починає поступово здавати позиції на ко-

ристь типологічного або «іманентного» порівняльного літературознавства. Так, 

опоненти історико-генетичної компаративістики, зокрема, вказували на обмежене 

розуміння «факту», що вважається аксіоматичним у цій традиції порівняльно-

літературних досліджень: даним терміном позначається лише прямий «контакт» між 

текстами, «посередник» між особистостями, котрі обмінюються листами, перекла-

дають, зазнають «впливу» тощо. Проте стає очевидним, що поряд з такими факта-

ми каузального чи документального типу, існують також фактичні зв’язки іншого, 

оцінного штибу, у плані гомології структури текстів. Вони також конституюють 
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факт, позаяк можуть бути підтвердженими найвимогливішими філологічними ме-

тодами. Отже, у 50-х роках ХХ століття відбувається зміна вектору в русі порівня-

льного літературознавства у бік теорії літератури. Криза методології історико-

позитивістського підходу постає у конфронтації примата «факту» і примата «текс-

ту», традиційної історико-генетичної та естетико-теоретичної, поетикальної 

або формальної компаративістики. На зміну аналізу документально фіксованих ко-

нтактів приходить «вивчення типологічних аналогій, відповідностей і спільностей в 

русі літератур, що породжуються дією спільних або схожих чинників і закономірно-

стей суспільного, культурного та художнього розвитку» [Наливайко 2007: 20]. 

Саме у цей час відбувається відновлення у науковому вжитку терміна «порів-

няльна поетика» (vergleichende Poetik), що його було запропоновано у Німеччині в 

середині ХІХ століття Мартіном Гауптом. Становлення ж цього поняття як складо-

вої загальнофілологічного категоріального апарату  пов’язано з ім’ям О.М. Веселов-

ського, який у 1887 році виступив зі своїм баченням порівняльного літературознавс-

тва як не лише порівняльної історії літератур, але й порівняльної поетики, тобто по-

рівняльної теорії літератур. Органічна ж єдність історії літератури та поетики отри-

мала назву історичної поетики – дисципліни, предметом якої є «дослідження ево-

люції способів та засобів образного освоєння світу» та їх соціально-історичного фу-

нкціонування [Храпченко 1986: 13]. Потрібно зазначити, що одночасно з Олексан-

дром Веселовським питання порівняльного вивчення розглядав й О.О. Потебня, 

щоправда, керуючись настановами психологічного підходу до проблеми. Він, на 

відміну від Веселовського, набагато менше досліджував генезу поетичних жанрів, 

сюжетних мотивів, характерів персонажів, проте одне з пріоритетних завдань своїх 

розвідок вбачав у розкритті специфіки осмислення широко розповсюджених пое-

тичних образів на конкретному національно-історичному грунті [Александрова 

2011: 7]. Однак, оскільки об’єктом вивчення фундатора історичної поетики була ус-

на поезія, тобто ранні форми «безособової» творчості, що перебувають на межі «пе-

реказу» і літератури, О.Веселовський виводив базові родові й жанрові форми з умов 

існування первісного суспільства; тобто переходу від історичної поетики Веселов-

ського до історичної поетики самої літератури не було. Ця розбіжність завдань та 
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методів історичної поетики не дозволила створити той ідеальний проект, який мав 

органічно поєднати історію та теорію літератури. Пізніше зближення компаративіс-

тики з теорією літератури, зумовлене активним і плідним розвитком «формальної 

школи», англо-американської «нової критики», структурно-семіотичних методів, 

поставило на порядку денному питання про ідею порівняльного літературознавства 

як «порівняльної поетики», тобто вивчення форм (морфології), жанрів і стилів у їх-

ньому розвитку [Etiemble1986: 13]. До цієї тези відомого французького вченого-

компаративіста Р.Етьямбля приєднався й один з лідерів школи рецептивної естетики 

Г.-Р.Яусс, який схвально поставився до «розробки порівняльної поетики, риторики 

та естетики» [Jauss 1981: 1130]. На конференції з літературної компаративістики у 

Будапешті (жовтень, 1962 року)  предмет порівняльної поетики було визначено як 

трактування теорії жанрів, стилістики, метрики та порівняльного перекладу. 

Проте, як зазначає послідовник Етьямбля, румунський компаративіст А.Маріно, 

адепти «порівняльної поетики» у різних країнах мають несхожі думки щодо її пред-

мету та завдань [Маріно 2007: 55-57].  

Протягом тривалого часу відповідь на питання, що саме розуміти під 

порівняльною поетикою, була невпевною: так, скажімо, наприкінці ХІХ століття во-

на постає у вигляді порівняльного віршознавства, пошуків теорії поетичного стилю 

й поетики, шляхів переходу стилістики в науку про літературу тощо. У наш час по-

ложення майже не змінилося, оскільки говорячи про утвердження ідеї порівняльної 

поетики, культивують і порівняльну стилістику, й історичну поетику, і порівняльну 

критику літератури. Отже, запровадження «поетикального» погляду в сучасну ком-

паративістику відбувається невпорядковано, без чітких системних орієнтацій. Те ж 

саме можна сказати й про підхід порівняльного літературознавства до визначення 

терміна «поетичні форми», який традиційно використовується на позначення суку-

пності формальних модальностей впливу. Сам характер цих форм, що можуть бути 

як унікальними, так і одноманітними, як індивідуальними, так і категоріальними, 

примушує замислитися над чільним питанням «класичної» компаративістики: де 

закінчується те, що не порівнюється, і де починається те, що порівнюється? Чи мо-

жна задля спрощення ідентифікації поетичних форм поза національними та мовни-
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ми кордонами уніфікувати термінологію, звівши її різноманіття до декількох базо-

вих категорій (Form, Gestalt, Fügung, Haltung)? Проте, незважаючи на усі моменти 

невизначеності стосовно предмету та завдань порівняльної поетики, беззаперечним 

залишається той факт, що спорадичні і часто позбавлені доктринальної цілісності 

поетикальні дослідження становлять невід’ємну частину порівняльного літературо-

знавства. Показовими у цьому зв’язку видаються думки французьких вчених-

компаративістів з приводу того, що порівнювання тих самих виражальних засобів у 

різних мовах має повністю входити до компетенції літературної компаративістики, 

яка, хоче вона того чи ні, подвоюється порівняльною стилістикою. На особливу ува-

гу заслуговує також постулат Р.Етьямбля про «необхідність поєднання дослідження 

поетики жанрів, стилів, структур (серед яких – метрика, образність, майстерність 

перекладу) і вихід на синтетичне вивчення літератур» [Маріно 2007: 57].  

Третій етап наукової компаративістики, що розпочався наприкінці минулого 

століття, характеризується такими фундаментальними особливостями як відсутність 

єдиної доктрини, на якій вибудовується загальноприйнята парадигма; методологіч-

ний плюралізм, що включає не лише новітні, але й традиційні концепції та течії; по-

глиблення зв’язку з сучасною теорією літератури, яке супроводжується активним 

залученням її теорій та інтенцій. Водночас, важливо наголосити, що продуктивність 

у сучасній компаративістиці теоретично-літературних концепцій – феноменологіч-

ної, герменевтичної, психоаналітичної, семіотичної, структуралістської, постст-

руктуралістської – виявляється різною, що зумовлено характером та структурою 

відповідних теоретичних методологій, їх відповідністю потребам та цілям компара-

тивістських досліджень [Наливайко 2008: 11-23]. Так, низький коефіцієнт корисної 

дії був продемонстрований «формалістичними» теоріями, які розглядають художній 

твір як самодостатню структурну цілісність. Зокрема, не дав очікуваних наслідків 

проект структуралізму, оскільки його прихильність до іманентних досліджень та 

однорідних цілостей перебуває у протиріччі із самою ідеєю порівняння та протиста-

влення відмінностей, на якій ґрунтується літературна компаративістика. Аналогіч-

ним чином виявляє свою невідповідність парадигматичним принципам порівняльно-

го літературознавства і феноменологічна методологія, яка послаблює та маргіналізує 
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гетерогенності й диференційованості, зводячи історичну й просторову різнорідність 

культурних і літературних явищ до гомогенної трансцендентної суб’єктивності [Ка-

сперський 2006]. 

Ще більш суттєва неузгодженість теоретико-літературного методу із завдан-

нями компаративістики спостерігається на прикладі постструктуралістських докт-

рин, зокрема, деконструктивізму. Адже зазначені концепції змінюють розуміння ці-

лісності, яка постає в них у вигляді простору переходів та зв’язків, відповідно стиль 

художнього твору потрактовується як «рід зв’язку, котрий акцентує не єдність, а 

диференціацію як принцип внутрішньо зв’язаної цілісності» [Устюгова 2006: 16]. 

Санкціонована деконструктивізмом заміна центруючих мисленнєвих структур дис-

курсами, що генерують «текст без контексту», унеможливлює будь-яке компарати-

вістське дослідження на епістемологічному рівні. 

Натомість особливу продуктивність засвідчили так звані антропологічні 

концепції, що мають, так би мовити, буттєву базу і належать до широкого кола гу-

маністики. Це герменевтика (що по своїй суті є гомогенною компаративістиці), ре-

цептивна естетика, завдяки якій реципієнта художнього твору визнано повноцін-

ним учасником літературного процесу, а також архетипова критика і теорія інтер-

текстуальності . 

Принципово важливим з методологічного погляду представляється у цьому 

зв’язку введене Ф. Шлеєрмахером поняття герменевтичного кола, суть якого поля-

гає у тому, що «цілість може бути зрозумілою лише через її частини, які, своєю чер-

гою, можна зрозуміти тільки у співвідношенні з цілістю, котру вони будують і кот-

рій належать» [цит. по Наливайко 2007: 23]. Діапазон таких співвідношень гермене-

втичного кола, що існують у літературі,  є достатньо широким і має різнорівневий 

характер; це співвідношення та співзалежності, які склалися між творами певного 

авторського циклу, між усіма творами, що належать тому чи іншому автору, між 

творами певної національної літератури, між національними літературами, між тво-

рами світової літератури. У нашому випадку до предметного поля дослідження пот-

рапляють ті співвідношення герменевтичного кола, що сформувалися на рівні порі-

внюваних національних поетичних систем (= поетичних картин світу) й увібрали в 
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себе особливості мовних та концептуальних картин світу порівнюваних культур. 

Саме вони задають, з одного боку, певні параметри поетичного твору, які у терміно-

логії літературної герменевтики та рецептивної естетики мають назву  «горизонт 

сподівань» (або первинний код), а, з іншого боку, певні запити й художні уявлення 

рецепієнта поетичного твору – «горизонт життєвого досвіду реципієнта» (або вто-

ринний код).  

Надзвичайну вагомість мають для порівняльної поетики і засадничі положен-

ня теорії архетипів, оскільки при компаративному дослідженні структур глибинної 

семантики художнього тексту неможливо ігнорувати той факт, що художня твор-

чість як така, по суті, являє собою процес розвитку змісту апріорних архетипів і йо-

го переходу у свідомість [Перловский 2001: 174]. Нарешті значну гомогенність ком-

паративістиці виявляє інтертекстуальність, внаслідок того, що у ній закладено про-

граму зіставлення тексту з іншими текстами і дискурсами, а отже й надзвичайно 

широкі можливості для порівняльних досліджень [Наливайко 2007: 39]. 

Ще однією важливою для орієнтування у методологічному багатоголоссі су-

часної компаративістики обставиною є значне поглиблення традиційних зв’язків по-

рівняльного літературознавства з теорією перекладу. Причиною цього став так зва-

ний «культурний поворот» у перекладознавстві, внаслідок якого  відбулося повер-

нення до герменевтичного трактування мови  [Steiner 1975]. Чільне місце серед тео-

ретиків нової, філософсько-культурної парадигми теорії перекладу належить Андре 

Лефевру та Сюзан Басснет, які є фахівцями одночасно у двох царинах: транслатоло-

гії та літературній компаративістиці [Lefevere 1992, Bassnett 1991]. Згідно з їхніми 

поглядами, перекладна література має автономний статус, оскільки вона не виявляє 

органічної суголосності з менталітетними настановами як літератури вихідної мови, 

так і літератури цільової мови. Адже процес перекладу літературного тексту подіб-

ний до пересадження насінини на чужорідний для неї ґрунт [Bassnett 1998]. Оскіль-

ки переклад є однією з основних форм рефракції, тобто адаптації літературного тво-

ру до іншої аудиторії  з метою впливу на те, яким чином ця аудиторія читатиме 

(=сприйматиме) відповідний текст [Lefevere 2000: 235], операційною одиницею пе-

рекладу потрібно визнати не слово або текст, а культуру. 
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Цей підхід, при якому текст перекладу розглядається не як один з варіантів 

«його величності» оригіналу, а як певна самостійна сутність, пріоритетним для якої 

є не її кореляція з першотвором, а те, що вона виступає транслятором культури ви-

хідної мови, стимулювало увагу до перекладацького аспекту з боку компаративістів. 

Зокрема, значний інтерес дослідників, що працюють у царині порівняльного літера-

турознавства, викликає проблема перекладацьких аберацій як прояву певних етно-

культурних, естетичних та психологічних першооснов [Лановик 2002; Пригодій 

2010].   

      

        1.4. Ґештальтистський проект порівняльної когнітивної поетики 

    З підсумованого у попередніх розділах випливає, що порівняльна когнітив-

на поетика має два рівноправні аспекти: типологічний та теоретико-

перекладацький.  Виходячи з визначення поетичної картини світу як терміна, що 

має три компоненти: 1) когнітивну складову, 2) інтерпретаційний характер та 3) се-

міотичну природу  [Алефиренко 2009],  видається логічним той факт, що мета ти-

пологічного напряму порівняльної когнітивної поетики полягає у розкритті 

когнітивної сутності поетичної картини світу, в той час, як теоретико-

перекладацька гілка є скерованою здебільшого на дослідження її семіотичної 

природи.  

Усі вищевикладені позиції також наводять на думку про те, що поетичну кар-

тину світу потрібно розглядати в межах когнітивної поетики з опертям на дві базис-

ні категорії: внутрішньої форми та метафори як ті універсальні поняття, котрі до-

зволяють надати комплексний аналіз поетичного матеріалу.  Відповідно, предметом 

порівняльної когнітивної поетики повинні виступати ті риси внутрішньої форми, що 

характеризують певні групи поетичних образів у порівнюваних поетичних традиці-

ях. Окреслена мета, своєю чергою, потребує ефективного методу виявлення та опи-

су цієї специфіки у компаративному аспекті. Внаслідок аналізу наукової теоретичної 

літератури, проведеного  у попередніх підрозділах роботи, з достатньою долею оче-

видності окреслилися ті методики, що засвідчують свою продуктивність у загально-

філологічних розвідках; їх виділено у межах трьох донорських для порівняльної по-
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етики галузей. Це аналіз внутрішньої форми мовних одиниць і метод перекладу,   

історико-порівняльний метод (історична поетика), метод порівняльного перекладу, 

герменевтичний метод, метод естетичної рецепції, інтертекстуальний метод, архе-

типова критика та семіотичний метод.  

Поняття ж внутрішньої форми повинно вивчатися у термінах певної когніти-

вної категорії, найбільш доцільної саме для порівняльно-поетичних студій, тобто 

спроможної у найефективніший спосіб прислужитися дослідженню тих несвідомих 

глибинних структур або проявів «материнської мови», які формують специфіку пое-

тичних картин світу. У контексті цієї роботи такою категорією виступає ґештальт, 

який безпосередньо співвідноситься з розумінням внутрішньої форми в її широкому, 

лінгвофілософському значенні. Німецьке слово Gestalt перекладається як «форма, 

образ, структура», що цілком співвідносно із парадигмою тих термінів, котрі засто-

совуються у науковий літературі на позначення внутрішньої форми. Сам термін 

«ґештальт» неодноразово виникав при спробах пояснення сутнісних характеристик 

внутрішньої форми як такої. На думку дослідників, він є безпосередньо пов’язаним з 

аристотелевою теорією форми (morphe, eidos) як динамічного і структурного прин-

ципу,  використаним  свого часу в  натурфілософії, етиці, політиці і поетиці [Mela 

2014: 318]. В аналогічному розумінні поняття ґештальт виникає в  німецькій кла-

сичній філософії у працях Канта і Гегеля, як позначення певної неповторної форми 

прояву тотальності людського життя, «актуального здійснення (буття) одразу оди-

ничного і гранично визначеного смислового образу (сутності)» [Вербіцька 2003: 

125-127]. 

Термін ґештальт корелює з поняттям внутрішньої форми й у працях заснов-

ника сучасної психології мистецтва Рудольфа Арнгейма, який екстраполював прин-

ципи ґештальттеорії у сферу мистецтвознавства [Арнхейм 1994; 2012].  Провідний 

постулат його доктрини – ствердження активного, творчого, пізнавального характе-

ру візуального сприйняття – пов’язаний з прагненням втілити мрію ґештальтпсихо-

логії про об’єднання мистецтва з цілісним пізнанням дійсності. У контексті  тих 

тісних зв’язків, що поєднують поетику з теорією стилю, доречно згадати працю Р. 

Арнгейма під промовистою назвою «Стиль як проблема ґештальту»,  котра  конста-
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тує незадовільність представлення історії мистецтва як історії стилів – лінійної 

послідовності ізольованих, замкнутих періодів, кожний з яких  вирізняється уста-

леністю ознак і може бути конкретно датованим. Адже багато істориків мистецтва 

воліють відмовитися від самого терміна стиль, оскільки  історичні художні стилі 

замість очікуваної монолітності й компактності виявляють складні комбінації різних 

стилістичних шарів (так, класицизм XVII століття активно розвивається всередині 

мистецтва бароко, а  пізній класицизм розквітає в епоху романтизму). Зважаючи на 

це, Р. Арнгейм пропонує розглядати стиль як ґештальт, тобто певну цілісну структу-

ру, а не суму ознак, котра зберігає інваріантність і розбіжності всередині цієї ціліс-

ності  [Шестаков 2014: 157-158]. 

Гомологічність цих двох понять знаходить пряме відображення й у філо-

логічній науковій літературі. Достатньо навести тезу О.Ф.Лосєва про дві форми 

існування думки: ейдос або певну нечленовану цілісність, ґештальт та логос або 

структуровану цілісність [Лосев 1990: 143-144]. Споріднений термін використовує 

Вільгельм фон Гумбольдт в описанні природи внутрішньої форми мови. Зауважую-

чи, що хоча інтелектуальна сфера мови виявляє набагато більший ступінь одно-

манітності, ніж інші, вчений доходить висновку, що в ній також спостерігається дія 

фантазії та почуття, котрі породжують ті індивідуальні утворення (Gestaltungen), в 

яких відображається індивідуальний характер нації [Гумбольдт 1984: 101]. Нарешті, 

наведемо запропоноване В.Телією визначення внутрішньої форми мови, з одного 

боку, як форми організації у відповідності з образом-мотивом, а, з іншого боку, як 

образної ґештальт-структури, котра не може розірвати з цією формою, будучи яв-

леною через неї у буквальному читанні [Телия 1996: 191]. 

Компаративний розгляд конкретної ділянки двох загальнонаціональних пое-

тичних картин світу по суті означає аналіз відмінностей у «діалогізації» внутрішньої 

форми слова в межах певного поетичного простору, а також визначення факторів, 

що мають вплив на особливості тієї ґештальт-структури, яку можна позиціонувати 

як внутрішню форму певного слова , що склалася у тій чи іншій національній ху-

дожній системі. Методологічною основою такого дослідження є, насамперед, праці 

М.М. Бахтіна, зокрема, запропоноване ним визначення слова як абревіатури вислов-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


100 

 

лення [Бахтин 1979: 268, 269]. Цей погляд пізніше підтримав у своїй теорії В.В. 

Бібіхін, розглядаючи «іманентну предикацію у мові як зародкове мовлення, згу-

щену, звернуту програму майбутнього розгорнутого цілого» [Бибихин 1978: 231, 

232].  З огляду на відмінності у мовних системах, специфіку концептуалізації дійс-

ності у різних культурах та, нарешті, самобутність естетичного відчуття, що 

втілюється у національних поетичних картинах світу, однакові за денотативним 

змістом лексеми різних мов мають різні референційні або «резонансні» поля, різну 

«пам’ять» , що є результатом усієї історії розвитку слова. Отже внаслідок того 

спільного впливу, що чиниться кожною з порівнюваних мов, культур та літератур на 

конденсований код поетичного слова, формується етноспецифічна образна структу-

ра, яка, залежно від характеру тексту, може виявляти одне чи декілька зі своїх зна-

чень, стаючи транслятором одного чи декількох смислових ліній поетичного цілого. 

Очевидно, що вищеописаний ракурс компаративного дослідження групи пое-

тичних знаків як частини загальнонаціональної поетичної картини світу надає мож-

ливість розкриття глибинних смислових зв’язків, які лежать в основі національно-

самобутнього поетичного образу світу. Проте ці студії потребують застосування 

відповідних методик, котрі б забезпечували цілісний характер репрезентації обраних 

для вивчення ділянок порівнюваних поетичних картин світу. Саме такий продук-

тивний для порівняльної поетики метод дослідження пропонує ґештальтистська 

концепція. 

Поняття ґештальту, введене Г. фон Еренфельсом як основа при дослідженні 

складних психічних явищ, стало ключовим терміном в одній з провідних шкіл 

західної психології першої половини ХХ століття – ґештальт-теорії (М.Вертгеймер, 

В.Келер, К.Коффка), яка запропонувала структурно-цілісне трактування психічного. 

Ґештальти описувалися як «властивості індивідуальної свідомості, залежність якої 

від предметного світу та діяльності нервової системи репрезентувалася за типом 

ізоморфізму (структурної подібності), котрий являв собою варіант психофізичного 

ізоморфізму» [Краткий психологический словарь 1985: 64]. Таким чином, ґештальт 

здобув визначення того цілісного образу певної ділянки дійсності, що є первинним і 

базисним елементом психіки. Згодом поняття ґештальту у його класичному ро-
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зумінні, як функціональної структури, що упорядковує різномаїття окремих фено-

менів, було екстрапольовано з царини психології у галузь фізичних, фізіологічних, 

соціальних та інших явищ, а також поширено у сферу філологічних студій. На 

нинішньому етапі наукового розвитку його універсальність є настільки очевидною, 

що спонукає до запропонування загального терміна ґештальтпринцип  для опису 

тих процесів, які відбуваються у сферах мислення, мови та мистецтва [Mela 2014]. 

Надзвичайно важливим виявився у цьому зв’язку базовий постулат теорії 

ґештальтів про те, що родовою рисою людської свідомості є сприйняття не окремих 

понять оточуючого світу, а їх конфігурацій. Дослідники наголошують на особливій 

своєчасності застосування саме ґештальтистського підходу у сучасних гуманітарних 

науках з огляду на його системність, здатність поновити цілісність світосприйняття, 

подолати дуалізм мови і мислення. Можна сказати, що за умов тих болісних колізій, 

котрими характеризується сьогодні внутрішнє життя особистості, ґештальт, як не 

лише цілісна, але й функціональна структура, виступає інструментом упоряд-

кування, а, відтак, гармонізації смислового простору. У цьому сенсі теорія 

ґештальтів визнається тим «історичним фрагментом продуктивного філософського, 

психологічного і лінгвістичного дискурсу», якому ще належить розкрити свій поту-

жний евристичний потенціал [Горенко 2012: 168].  

Отже, видається цілком логічним, що поняття ґештальт має відігравати клю-

чову роль у категоріальному апараті дисципліни, яка скеровує свої зусилля на роз-

криття глибинної семантики, а, іншими словами, внутрішньої форми літературного 

тексту. Ця теза знаходить підтвердження у працях багатьох вітчизняних та за-

рубіжних філологів, свідченням чого є все чисельніші звернення фахівців, які 

працюють у сфері літературознавства, лінгвістики та теорії перекладу,  до базових 

постулатів ґештальт психології та її термінології. 

Для літературознавства  ідеї ґештальт-теорії набули актуальності всередині 

минулого століття, зі ствердженням феноменологічно-герменевтичної парадигми, 

яка значною мірою переорієнтувала літературознавчі пошуки з іманентного аналізу 

літературного тексту як самодостатньої ізольованої системи на вивчення тих чин-

ників, що впливають на інтерпретацію цього тексту його реципієнтом як пов-
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ноцінним учасником літературного процесу. Отже, з загальнофілологічних позицій 

ґештальтистська концепція суголосна тим теоріям, що означуються як «антропо-

логічні», а, відтак, виходячи з висновків до підрозділу про літературознавчу компа-

ративістику, її методологія має бути ефективною для компаративістських до-

сліджень.  

У сучасному літературознавстві поняття «ґештальт» може використовуватися 

згідно з трактуванням школи рецептивної естетики у значенні «фундамент-думка», 

ключовий смисловий вектор у формуванні поетичної ідентифікації певної сфери (у 

цьому світлі, наприклад, ґештальт смерті постає осмисленням смерті як історико-

філософської категорії, з подальшим застосуванням цього розуміння до літератур-

ного матеріалу [Пуніна 2008]). Потрактування літературного антропоніму як 

ґештальт-імені, внутрішня структура якого вбирає в себе начебто незначні, але сут-

тєві з погляду цілісної організації елементи, дозволяє виявити певну ґештальт-

формулу пошуку, що апелює до вже «наявної у читацькій індивідуальності знакової 

системи традиційної культури» [Горенко 2012: 170-171]. 

Широке визнання ґештальтистської концепції у лінгвістичній царині 

пов’язано з тим, що теорія ґештальтів, розроблена для рівня сенсорного сприйняття, 

виявилася актуальною при дослідженні інших когнітивних процесів. Так звана «ко-

гнітивна революція» у нейробіології та психології спільно з розвитком когнітивної 

семантики і теорії значення в лінгвістиці [Lakoff 1980; Talmy 2000; Langacker 1987, 

1990; Taylor 1995] сприяли поновленню інтересу до ґештальт теорії як продуктивної 

наукової методології. Адже ґештальтисти розглядали досвід не лише як фіксацію 

відчуттів з подальшим намаганням поєднати їх згідно принципу асоціації, але, 

насамперед, як процес, що передбачає безпосередній особистий внесок самого 

суб’єкту досвіду, залучення його власного погляду на об’єкти дійсності. Екстрапо-

лювавши цей постулат у галузь науки про мову когнітивісти стверджують, що мо-

вець є також суб’єктом, який набуває досвід, активно пізнає предмети та явища нав-

колишнього світу.  На сьогодні цілком правомірно констатувати прояви конверген-

ції теорії ґештальтів та когнітивної семантики, оскільки такі ключові терміни як 

«ґештальт», «фігура», «фон», «фігура-фон», «структура» часто мають у цих двох 
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галузях одне й те ж саме значення. Ця єдність термінології є наслідком того,  що 

процеси розуміння та формування значень починаються з процесу сприйняття.  

Першим, хто пояснив принципи ґештальтпсихології з позицій лінгвістики був 

Джордж Лакофф. Саме йому належить важлива теза про те, що «думки, сприйняття, 

емоції, процеси пізнання, моторна діяльність і мова організовані за допомогою од-

них і тих самих структур»; які й є ґештальтами [Лаккофф 1981: 359]. Таким чином, 

ґештальти не лише реалізуються у мові, вони являють собою фундамент освоєння 

людиною навколишнього світу; це ті «універсальні уявлення, що належать до гли-

бин людської психіки взагалі і як ціле є такими, що перебувають поза категоріаль-

ними рамками природної мови, тобто  це змістовні величини трансцендентного: 

ґештальти лежать за межами висловленого і органічно з ним пов’язані. Будучи скон-

струйованими на основі реальних мовних даних, ґештальти самі стають реальними 

змістовними величинами найближчого трансцендентного» [Маслова 2004: 66]. 

У сфері когнітивної поетики намітилася тенденція до розрізнення двох типів 

ґештальтів: перцептивних, котрі виокремлюються при дослідженні перцепції пое-

тичного матеріалу (фонетичного, метричного, семантичного), який організовується 

у структури, наділені властивостями ґештальту [Tsur 2009], та когнітивних, вивчен-

ня яких базується на досягненнях когнітивної лінгвістики, особливо тої її частини, 

що іменується теорією концептуальних метафор [Glicksohn 1993]. У контексті зав-

дань цієї роботи більший інтерес, безумовно, становить останній напрям, пов’язаний 

з метафорою, тобто найважливішою категорією як традиційної, так і когнітивної 

поетики. 

Розуміння метафори-ґештальту ствердилося у когнітивно-поетичних студіях 

поруч з трактуваннями «метафора-ікона» [Freeman 2000, 2009: 169-196] та «метафо-

ра-фігура» [Steen 2009: 197-226].  Як зазначають Г.Броне та Дж.Ванделе, ці три під-

ходи, безперечно, є різними, але пов’язаними між собою [Vandaele 2009: 12].  По-

трібно зазначити, що постулат про співмірність ґештальтів та тропів(=фігур) знахо-

дить обгрунтування у нейрологічних дослідженнях і служить основою для створен-

ня нових моделей розвитку мови  [Rail]. Останні виходять з того, що метафора ре-

презентує інтуїтивне схоплення цілісного, первинну функціональну єдність сенсор-
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ного, афективного, образного та лінгвістичного елементів. Саме через метафору, яка 

організує сприйняття у концептуальні форми, набуває значення певний ґештальт. 

Перцепція закодовується іконічно в образних схемах і переробляється семантикою 

природної мови [Nuessel 1996;  Petitot 1995, 2003].  Отже, образні схемати транслю-

ють структурні контури сенсорно-моторного досвіду та інтегрують інформацію, от-

риману через канали численних модальностей  [Grady 2005; Hampe 2005; Rohrer 

2005 ]. Як бачимо, ґештальтистське розуміння метафори як цілісності, що ство-

рюється завдяки перцептивному реконструюванню (оскільки воно не є простою су-

мою або ж порівнянням частин [Glicksohn 1993: 87, 89]), перебуває в очевидній 

узгодженості з постулатами когнітивної теорії метафори, насамперед, теорії концеп-

туальної інтеграції. Остання описує процес метафоризації в термінах структурного 

вирівнювання елементів ввідних просторів (input spaces), співвідносних з донорсь-

кою та рецепієнтною зонами за допомогою породжувального простору (generic 

spaces), який містить фонові знання, спільні для ввідних просторів. У результаті ге-

нерується незалежний інтегративний простір або бленд (blended spaces), що являє 

собою якісно нову структуру [ Fauconnier 1998; 2008].  Таким чином, метафора по-

стає як різновид загального механізму концептуальної інтеграції. 

1.4.1. Типологічний напрям порівняльної когнітивної поетики у ґешталь-

тистському аспекті 

У контексті цієї роботи ключові ґештальтистські поняття виступають інстру-

ментом компаративного аналізу, причому не лише поетичних, але й, певною мірою, 

концептуальних та мовних картин світу, що є базовими для порівнюваних поетичних 

традицій. Тому видається цілком виправданим звернення до тих засад у тлумаченні 

відповідних термінів, що здобули санкціонованість у студіях філологічного спря-

мування. 

Особливе місце у сучасних розвідках з лінгвістики та когнітивної поетики 

відводиться ґештальтистському закону фігури / фона, який постулює сприйняття 

одного аспекту певного явища або події як фігури / форми або переднього плану, а 

іншого як фону / основи або тла, на якому ця фігура виділяється. Ця дуальність 

сприйняття у термінах фігури і фона як двох взаємозалежних частин була вперше 
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описана Рубіном (1915). Якщо загальне поле структуровано таким чином, що різні 

його частини характеризуються різним ступенем інтегрованості, то найбільш чіткі, 

ясно артикульовані частини визначаються як «фігури», у той час як простіші та 

більш гомогенні ділянки є «фоном» або «основою». У звичайному сприйнятті те, що 

є фоном для однієї фігури, буде фігурою на іншому фоні. Виділення фігури / фону є 

динамічним процесом, який регулюється відносним розміром, енергетичною щіль-

ністю та простотою кінцевої організації. Згідно до фактору відносного розміру, 

відомого як принцип малого розміру, менші частини поля частіше стають фігурами, 

а більші фоном. Фігури також характеризуються більшою енергетичною щільністю, 

ніж фон. Фактор простоти кінцевої організації є безпосереднім наслідком закона 

прегнантності. Він означає, що остаточні форми (фігури) в організації будуть 

настільки простими, наскільки це тільки можливо. 

У випадку незрозумілих, неоднозначних фігур, ті ж самі частини поля можуть 

сприйматися або як фігура, або як фон: частина, що є більш переконливою і краще 

запам’ятовується є фігурою, натомість фоном виступають простіші фігури, що ма-

ють більший коефіціент однорідності [Коффка 1935 ]. 

Автори власне лінгвістичних досліджень використовують закон фігури / фону, 

зокрема, при розробці ґештальт-теоретичної інтерпретації слова та мінливості його 

форми і змісту.  При цьому ґештальт визначається як «комплексний (багатоаспект-

ний) образ ділянки дійсності, в якому системно і якісно неповторно схоплено… як 

однорідні, так і різнорідні елементи у такий спосіб, що його гностичне поле утворює 

нову якість відображення, яка не зводиться до суми елементів, що до нього входять» 

[Безпаленко 2010б: 4]. Як слово, так і його значення трактується з опертям на базову 

діаду ґештальт-теорії «фігура::фон», в якій під фігурою розуміють певний виразно 

усвідомлюваний елемент у складі ґештальту, а під фоном – неструктуровану, 

аморфну сукупність ґештальт-елементів. У цьому контексті ґештальтну структуру 

мовного знака представляють у вигляді трьох неоднорідних за своєю природою зон: 

ґештальт матеріальної частини (акустичний або візуальний), ґештальт змісту та 

ґештальт внутрішньої форми. Якщо ґештальт змісту конвертує достатньо велику 

кількість фігур лексичного значення та різноманітних їх конотацій, то ґештальт 
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внутрішньої форми об’єднує одну-дві, три фігури, одночасно належачи до форми 

(але гностичної)  і до змісту [Безпаленко 2010в: 226]. Значення слова ж є фігурою 

його ґештальту змісту, виділеною у певному контексті, відтак, слово має стільки 

значень, скільки разів елементи його змісту виділялись як фігури [Безпаленко 2010в: 

23]. 

Ґештальтистська діада «фігура / фон» отримує різні потрактування у працях з 

когнітивної поетики. Для Пітера Стоквела концепція фігури тісно пов’язана із цілою 

низкою добре відомих у традиційній поетиці понять: відхилення (deviance), прийоми 

(devices),  домінанта (the dominant), очуднення (defamiliarisation), висунення (fore-

grounding), художність (literariness), стиль (style). Оскільки, на думку цього автора, 

основним наслідком серйозного ставлення до «когнітивного повороту» є переоцінка 

термінів, він розкриває значення запропонованих Лангакером понять – trajector   (= 

фігура) та landmark  (=фон) – виходячи з аналізу саме вищезгаданої термінології 

[Stockwell 2002: 15-20]. Американська дослідниця Маргарет Фрімен, для якої ко-

гнітивна поетика базується, насамперед, на здобутках когнітивної лінгвістики, в 

описі стосунків «фігура/фон» також притримується зазначених термінів з теорії 

Лангакера, котра ґрунтується на ґештальтистському розумінні співвідношення 

«фігура/фон» [Freeman 2000]. Адептом відмінної доктрини щодо потрактування 

опозиції «фігура/фон» стосовно до поетичних та літературних текстів виступає 

ізраїльський вчений Ройвен Цур, сферою наукових інтересів якого є аспект «поезія – 

перцепція». Цей відомий критичним ставленням до когнітивної лінгвістики до-

слідник оцінює застосування концепції Лангакера іншими вченими як очевидне 

фіаско [Tsur 2009: 248]; він критично ставиться до позиції П.Стоквела [Tsur 2009: 

248-252] та М.Фрімен  [Tsur 2009: 252-260], пропонуючи свою інтерпретацію сто-

сунків «фігура/фон», побудовану не на характерному для когнітивної лінгвістики 

вивченні взаємодії форми і смислу, а на розгляді фонетичного, семантичного, мет-

ричного матеріалу, який може організовуватися у певні структури [Tsur 1992: 85-92; 

2009; 2012]. 

Отже, у світлі всього вищевикладеного залишається лише з'ясувати, яким чи-

ном ґештальтистська теорія може прислужитися у порівняльних філологічних 
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студіях. Узагальнюючи зміст усіх вищенаведених літературознавчих та лінгвістич-

них тлумачень терміна «ґештальт» можна сказати, що це – насамперед, структура 

бачення, або та свідомістно-перцептивна категорія, що являє собою основу певної 

«оптики» світосприйняття. Відповідно, якщо будь-яка національна мова є «сукуп-

ністю когнітивно- відображальних фігур, виділених її носіями на фоні великої 

кількості інших виражальних елементів», то специфічні характеристики мов-

них картин світу можна визначити з позицій ґештальт-теорії. Адже вони зумо-

влюються, по-перше, різними ґештальтами, сформованими у різних мовних 

колективах, а, по-друге, виділенням на однаковому фоні різних фігур [Безпа-

ленко 2010в: 332, 219, 207]. 

Очевидно, що процес «привласнення» культури, у ході якого відбувається 

становлення особистості [Леонтьев 1972: 408], по суті є процесом привласнення су-

купності тих ґештальтів, що сформувалися в межах певного соціуму. Адже пам’ять 

базується на цілісності та єдності ґештальт-елементів, більш того, саму пам’ять 

можна назвати тим генеральним ґештальтом особистості, порушення цілісності яко-

го означає порушення у механізмах пам’яті, а відтак, й руйнацію особистості [Без-

паленко 2010в: 88]. 

Якщо специфіка оптики, яку пропонує мовна картина світу, регламентується 

особливостями певної мовної системи, то стосовно до концептуальної картини 

світу джерело етноспецифічних елементів світобачення слід шукати у сфері культу-

ри. Натомість самобутність поетичного погляду на дійсність, як характеристика за-

гальнонаціональної поетичної картини світу, виникає внаслідок художнього осми-

слення матеріалу, дістаного з двох вищезгаданих системних уявлень про оточуючу 

реальність. Таким чином, поетична картина світу є результатом авторської інтерпре-

тації фактів мовної та концептуальної картин світу і тому цілком природно, що 

відмінності лінгвокультурного характеру становлять основу для виникнення етно-

поетичних явищ. За визначенням М. Алефіренка,  поетична картина світу являє со-

бою «авторське переломлення колективного відображення світу в етнокультурній 

свідомості певної мовної спільноти» [Алефиренко 2009: 3]. У цьому зв’язку сучасна 

філологія вдається до використання термінів первинний (пізнавальний) концепт, що 
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є частиною, в термінології Д.С.Ліхачова, «національної концептосфери» [Лихачев 

1997: 281], і вторинний (індивідуальний, художній) концепт (див. також: Маслова 

2004а: 35; Тарасова  2012: 39).  Проте видається, що поняття ґештальт має у цьому 

випадку беззаперечні переваги, будучи «особливим, більш високоорганізованим ви-

дом когнітивної структури, яка об’єднує у собі почуттєве і раціональне в їх єдності і 

цілісності. Це […] вищий рівень абстракції, недискретне, неструктуроване знання, 

що розташовано поза  категоріальними межами природних мов,  але реконструюєть-

ся на основі мовних засобів» [Ходоренко 2011: 193]. Отже, сукупність когнітивно- 

відображальних фігур, виділених носіями певної мови і культури на фоні вели-

кої кількості інших виражальних елементів, складає підгрунтя для специ-

фічних ґештальт формул тієї поетичної традиції, що формується у відповідному 

мовнокультурному просторі. 

Таким чином, якщо ґештальтна структура мовного знаку формується на базі 

ґештальту матеріальної частини, ґештальту змісту і ґештальту внутрішньої форми, 

то ґештальтна структура поетичного знаку має своєю основою фігури усіх вищеза-

значених ґештальтів мовного знаку, які стають очевидними внаслідок занурення 

останнього у поетичний контекст. Адже саме завдяки поетичному осмисленню 

певної сутності, яке, на відміну від побутового погляду на світ, робить предмет спо-

глядання «синтаксичним» [Степанов 1988: 186],  ув’язує його з іншими предметами, 

наділяє чеснотами та вадами, визначає його місце у світобудові, і відбувається роз-

криття внутрішньої форми як превербального утворення. 

Тому специфіка поетичної картини світу або системи образних взаємодій 

виражається, насамперед,  у характері відносин між мовними елементами. У цьому 

зв’язку на перший план виходить питання синтактики мовних елементів у поетич-

ному тексті, яка виступає тим смислотвірним фактором, що вирізняє мову літерату-

ри, зокрема, поезії, від інших мов духовної культури. На думку Г.О.Винокура, мова 

літератури, тобто мова в естетичній функції (синтактика), може бути протипостав-

лена мові науки, тобто мові у гносеологічній функції (семантика) і мові культу, за-

садничою функцією якої є етична (прагматика) [Винокур 1990: 330]. Буття картини 

світу, і поетичної картини світу як її частини, у формі, об’єктивованій мовою, трак-
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тується семіотикою як існування одиниць у синтагматиці (тексті), натомість 

необ’єктивована форма картини світу перебуває у вигляді неуречевлених елементів 

свідомості. Перехід від парадигматики, тобто нереалізованої спроможності мовних 

елементів сполучатися між собою, до становлення синтагматичних відносин у про-

цесі генерування поетичного тексту, є переходом до нової форми існування мови, 

яка матеріалізує авторське світосприйняття або певне особистісне, мотивоване став-

лення до дійсності. Власне у пошуку способів адекватного відображення усім ком-

плексом мовних засобів потоку образів, відчуттів, того художнього змісту, який, бу-

дучи єдиним для усіх видів мистецтва, знаходить своє специфічне вираження у кож-

ному з них [Wangermée 1987: 122-123], і полягає вічний конфлікт поета з мовою. 

Відтак, саме особливостями синтактики мовних елементів у поетичному тексті 

визначається своєрідність того конденсованого смислового коду, закладеного в об-

разах  певної поетичної картини світу, котрий описується в поетиці у термінах 

внутрішньої форми.  

При цьому, однак, важливо зазначити, що відмінність поетичного знаку від 

знаку мовного полягає у так званій спаціальності першого, на противагу лінеар-

ності останнього. Адже художня конструкція будується як протяжна у просторі [Ба-

лашов 1982], вона потребує постійного звертання до вертикального контексту, 

котрий можна вважати, з одного боку, контекстом безпосередньо того твору, в яко-

му ця конструкція трапляється, або ж, у більш широкому сенсі, контекстом поетич-

ного доробку данного автора (індивідуальна поетична картина світу), з іншого боку, 

контекстом певної поетичної традиції (національна поетична картина світу). Саме 

таким чином вибудовується художній зміст поетичного знаку або ж його внутрішня 

форма, котра визначається як змістотворна величина, що поєднує довербальні і вер-

бальні стадії номінативного акту, той когнітивний код словесного поетичного обра-

зу, в котрому сконденсовано нескінченні смислові можливості вираження буття 

[Бєлєхова 2002: 154]. 

У цьому зв’язку цілком правомірно, що центральне місце при ґештальт-

теоретичному аналізі мови у компаративному аспекті повинна посісти метафора, яка 

з позицій когнітивістики розглядається як те явище ментальної сфери, що виступає 
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базовим методом творення нової картини світу. Концептуальна метафора  трак-

тується як перенесення інформації з однієї сфери знань (царини джерела) в іншу 

(царину мети) [Lakoff 1993: 203], що означає концептуалізацію одної ментальної 

сутності в термінах іншої, зіставлення не об’єктів або явищ, а двох концептосфер, 

внаслідок якого створюється як національно-специфічний, так і універсальний образ 

світу [Арутюнова 1990: 6]. Набір певних концептуальних корелятів (vehicle), що 

сполучаються у рамках  поетичної картини світу з певним референтом (tenor),  доз-

воляє судити про специфічні характеристики структури досліджуваного ґештальту.  

З позицій ґештальт-теорії метафора є називанням вже названої речі іншими 

словами на основі виокремленої й усвідомленої спільної фігури або зв’язування 

двох речей, що існують суміжно у просторі і часі, в один ґештальт із наступним 

виділенням для них спільної фігури. Можна сказати, що образи, схоплені 

ґештальтом, амальгамуються нашою свідомістю, яка по суті здійснює своєрідну 

«когнітивну лігатуру» суміжних елементів. Цей феномен сенсорно-когнітивного 

маскування, що лежить в основі метафори, є особливою формою сенсорної інте-

грації дійсності  [Безпаленко 2010в: 171, 173, 174, 175]. Оскільки дана робота являє 

собою компаративне дослідження поетичних картин світу, то потрібно зауважити, 

що функція метафори є ідентичною функції нової поетичної картини світу, в 

процесі створення якої також здійснюється прорив на новий рівень художнього 

осмислення реальності. 

Виходячи з усього вищевикладеного, найбільш релевантним, з позицій 

порівняльної когнітивної поетики, представляється дослідження процесів перелом-

лення у цілісному поетичному світобаченні специфічних для національної мови 

структур, оскільки саме ці структури є носіями тої суб’єктивної однорідності, яка 

породжує певну мовну картину світу, незважаючи на уявну ділимість національної 

мови на величезну кількість індивідуальних мов. Завдяки елементам, що відобра-

жають етноспецифічну складову людської свідомості, мова залишається єдиною й 

відмінною за своїм характером від інших мов. Як зауважує з цього приводу Густав 

Шпет, «люди розуміють одне одного […] тому, що вони торкаються одної ланки у 

ланцюгу чуттєвих уявлень і внутрішнього породження поняття, торкаються одної 
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струни духовного інструменту, внаслідок чого у кожному й викликаються 

відповідні, хоча й не тотожні поняття» [Шпет 1927: 26]. Дослідження того, як знаки 

певної мови, що втілюють у собі ці спільні ланки чуттєвих уявлень, проявляють себе 

в поетичному просторі, тобто в межах відповідної поетичної картини світу, яка 

згорнута ґештальт-формула закладена в них завдяки тривалій історико-культурній 

традиції, безперечно, має становити одне з чільних питань порівняльної когнітивної 

поетики. 

1.4.2. Теоретико-перекладацький напрям порівняльної когнітивної пое-

тики у ґештальтистському аспекті 

Останнім часом ґештальтистський підхід здобуває все більш впевнені позиції 

й у сфері перекладознавства: загальні розмірковування щодо методологіч-ної цін-

ності певних положень ґештальтпсихології для перекладознавчої галузі [Snell-

Hornby 2001: 28], змінюються безпосереднім застосуванням поняття «образ-

ґештальт» у перекладознавчому аналізі [Zhang 2008] та, нарешті, баченням посту-

латів ґештальт-теорії як базисних елементів у побудуванні ефективної перекладо-

знавчої методології [Кушнина 2004; Пермінова 2015; Su 2017]. 

Імператив нової, філософсько-культурної парадигми теорії перекладу стиму-

лює інтерес перекладознавців не лише до компаративних, але й до когнітивних ас-

пектів філологічного дослідження, примушуючи надати останнім статус фундамен-

тальної складової подальших теоретико-перекладацьких висновків. По суті, перек-

ладознавча поетика (або теорія поетичного мовлення у перекладознавчому висвіт-

ленні) являє собою одну з двох гілок порівняльної поетики – теоретико-

перекладацьку, яка, можна сказати, є органічним продовженням типологічного ви-

вчення різних поетичних систем. Саме таке трактування порівняльно-поетичного 

проекту як цілісної ланки загальнофілологічних студій з діалектичним поєднанням 

загальномовної та перекладознавчої складових, уможливлює висвітлення магістра-

льних напрямів дослідження, що спроможні значно підвищити ефективність ви-

вчення вихідного та цільового поетичних текстів з позицій філософсько-культурної 

парадигми. Судження С.Сапорта про суть перекладознавчої гілки порівняльно-

стилістичних студій, цілком застосовне до перекладознавчого аспекту порівняльної 
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когнітивної поетики. Як стверджує дослідник, оскільки тексти перекладу та оригі-

налу побудовані згідно з правилами різних мовних кодів, не має жодних підстав 

вважати, що вони є взаємозамінними. При цьому виникають численні проблеми, су-

купність яких може бути названа порівняльною стилістикою [цит. по: Шадрин 1991: 

13]. Аналогічним чином сукупність проблем, які стають на заваді перекладачеві по-

етичного тексту внаслідок відмінностей двох мовних, а, відтак, і поетичних картин 

світу, й є порівняльною когнітивною поетикою. 

Перспективи продуктивного вивчення поетичного образу як  в лінгвістичному, 

так і в перекладознавчому аспекті пов’язують сьогодні із залученням методологіч-

ного інструментарію з царини когнітивної поетики, побудованої на постулатах ког-

нітивної лінгвістики та когнітивної психології. Саме когнітивна поетика (особливо її 

європейський напрям, засновником якого є Пітер Стоквелл) дозволяє змоделювати 

процес перетворення інтуїтивних тлумачень на смисли, що піддаються вираженню, і 

представити його у тих же термінах, в яких описується само це розуміння / прочи-

тання, тобто, іншими словами, розкрити механізми генерування, рецепції та інтерп-

ретації поетичного тексту. Видається, що без такого глибокого аналізу саме тих 

складових поетичного твору, що є  його онтологічною основою як художньої ціліс-

ності, будь-яке перекладознавче дослідження втратить необхідну базу для своїх дос-

товірних висновків.  

З огляду на все вищесказане, видається логічним, що порівняльна когнітивна 

поетика перекладознавчого спрямування має оперувати, насамперед,  такими кате-

горіями перекладознавства як перекладацька герменевтика, адекватність перек-

ладу, перекладність, репродуктивні та адаптивні стратегії перекладу.  

Легітимність перекладацької герменевтики [Paepcke 1986; Ionescu 1998; 

Stolze 2003; Ladmiral 2010; Cercel 2013;  O’Keefe 2015; Stefanink, Bălăcescu 2017] у 

сучасному науковому ландшафті підтверджується результатами когнітивних дослі-

джень, що, зокрема, свідчать про епістемологічну цінність метафор, які структуру-

ють наше розуміння світу в межах концептуальних систем різних культур. З цього 

погляду кожний новий творчий переклад, як і кожна нова метафора, висвітлює певні 

аспекти оригіналу, які були до того прихованими і які можуть запропонувати нове 
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розуміння оригіналу з позицій цільової культури. По-друге, своєчасність герменев-

тичного підходу продиктована логікою розвитку перекладознавчої теорії, в якій 

атомарність підходів змінилася холічністю. Адже з 1950-х років перекладознавство 

пройшло шлях від структуралізму, згідно до настанов якого одиницею перекладу є 

слово, та прагматичного підходу, який постулює, що одиницею перекладу є речення, 

до функціоналізму, в якому одиницею перекладу виступає текст [Stefanink, Bălăces-

cu 2017]. 

Загалом до герменевтичних аспектів перекладознавства належать питання ро-

зуміння та інтерпретації оригінального тексту перекладачем і питання розуміння та 

інтерпретації тексту переклада його реципієнтами [Сдобников 2007: 173].  Деякі ав-

тори вважають, що вимога стосовно розуміння оригіналу має бути частиною дефіні-

ції перекладу як такого. На думку М.П. Брандес, розуміння є вихідною категорією 

перекладацької діяльності, а, отже, і центральною категорією теорії перекладу, оскі-

льки процес виявлення смислової організації тексту відіграє роль глобальної страте-

гії перекладу, регламентуючи перекодування смислів оригіналу на мову перекладу 

(тобто другий етап перекладацького процесу) [Брандес 1988 :16]. Аналогічним чи-

ном трактує процес перекладу З.І. Роганова, зазначаючи, що саме поняття перекладу 

нерозривно пов’язано з герменевтичним аспектом, тому що перекласти означає аде-

кватно зрозуміти оригінальний текст, а потім адекватно відтворити зрозуміле засо-

бами іншої мови  [цит. по: Сдобников 2007 : 174]. 

У сучасних розвідках з теорії художнього перекладу згадується такий важли-

вий чинник як «глибина прочитання тексту», котрий великою мірою визначає сту-

пінь розуміння художнього твору. Вищезгаданий термін було запропоновано у пси-

хологічних студіях О.Р. Лурією, який зазначає, що художній твір допускає різні сту-

пені глибини прочитання. Адже художній текст можна «прочитати поверхово, виді-

ляючи з нього лише слова, фрази або розповідь про певну зовнішню подію, а можна 

виділити прихований підтекст і зрозуміти, який внутрішній смисл таїться за викла-

деними подіями; нарешті, можна прочитати художній твір зі ще більш глибоким 

аналізом, виділяючи за текстом не лише його підтекст або загальний смисл, але й 

аналізуючи ті мотиви, які стояли за дією тієї чи іншої особи, що фігурувала у п’єсі 
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або художньому тексті, або навіть мотиви, що спонукали автора до написання цього 

твору.  Таким чином, розуміння можна описати як «перехід від зовнішнього значен-

ня цілого висловлення до його внутрішнього підтексту (смислу)» [Лурия 1979: 225]. 

Якісне розуміння іншомовного художнього тексту передбачає ознайомленість його 

інтерпретатора з іншим мовним, концептуальним кодом та художньо-естетичним 

кодом культури реципієнта, що уможливлює вибудовування стратегій адекватного, 

тобто функціонально еквівалентного перекладу. 

Проте, очевидно, що адекватність перекладу, яка трактується у сучасному 

перекладознастві як відтворення у перекладі передусім того впливу, що справляє на 

своїх читачів оригінал, є не завжди можливою, коли йдеться про передачу конотати-

вної та асоціативної семантики поетичного тексту. Тому поняття відносної перек-

ладності не викликає сьогодні жодних наукових дискусій, більш того, воно набуло 

особливо чітких і переконливих обрисів у зв’язку зі ствердженням у теорії перекла-

ду філософсько-культурної парадигми.  Разом з тим цілком очевидно, що лише кон-

статація відносної успішності художніх перекладів, підкріплена суто інтроспектив-

ним аналізом на матеріалі окремих текстів, яка достатньо часто трапляється у пере-

кладознавчій літературі, є позбавленою необхідної пояснювальної сили, котра нада-

вала б реальну можливість перейти до виявлення і формалізації тих загальних зако-

номірностей, на яких, власне, і будується наукове дослідження як таке.  У площині 

перекладознавчих студій усунення вищезазначеної обмеженості потребує чіткого 

розуміння нерозривного зв’язку між загальномовознавчим і перекладознавчим на-

прямками порівняльної когнітивної поетики, адже саме перший з них надає другому 

ті наукові факти та висновки, що спроможні скласти надійний фундамент для плід-

них перекладознавчих розвідок.  

Як вже було зазначено на початку цього підрозділу, теоретико-перекладацька 

гілка порівняльної когнітивної поетики є скерованою здебільшого на дослідження 

семіотичної природи поетичної картини світу задля того, щоб з’ясувати шляхи пе-

редачі внутрішньої семіотики певної культури засобами мови, яка, по суті, є кодом 

інших семіотичних взаємозв’язків. Терміни зовнішня і внутрішня семіотика було 

введено дослідником семасіологічних універсалій в індо-європейських мовах М.М. 
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Маковським. При цьому під зовнішньою семіотикою розуміються засоби мовного 

здійснення комунікативного акту між мовцями, внутрішня ж семіотика описується 

як результат комбінування певних елементів мови у «безкінечних якісно і кількісно 

неоднакових послідовностях»,  внаслідок чого виникає «певний текст «генетичної 

інформації, який регулює та прогнозує можливі і неможливі, обов’язкові й нео-

бов’язкові шляхи існування, співіснування та еволюції окремих ланок мовного ме-

ханізму, накладають «заборони» на одні ділянки мовного простору і знімають їх з 

інших» [Маковский 1989: 7]. 

Завдяки такому розумінню природи слова поняття внутрішньої та зовніш-ньої 

семіотики можуть бути екстрапольованими в царину досліджень іншомовно-го вті-

лення поетичного тексту. Зовнішня семіотика у цьому трактуванні корелюватиме з 

ситуацією міжмовної комунікації, а внутрішня семіотика являтиме собою той текст 

генетичної інформації, часткою якого є досліджувальні ґештальти першотвору, за-

дані матрицями поетичної картини світу вихідної мови, які, своєю чергою, визнача-

ються специфічними рисами відповідної мовної та концептуальної картини світу. 

Саме відмінності у тих комбінаторних схемах, що стали прототипічними для  пев-

них значимих художніх елементів у порівнюваних поетичних традиціях, базованих 

на різних етносеміотичних системах, мають наслідком проблеми адекватності пред-

ставлення образу у термінах іншої внутрішньої семіотики та застосування адаптив-

них стратегій перекладу, які передбачають використання «різних типів замін…, а 

також додавань, вилучень і компенсацій» [Чередниченко 2017: 20].  З позицій ґеш-

тальт-теорії цї питання безпосередньо пов’язані з таким законом  ґештальту як тя-

жіння частин до створення симетричного цілого, а також так званою «прегнантніс-

тю», тобто тенденцією кожного психологічного явища до набуття більш чіткої, за-

вершеної форми. 

Закон прегнантності – це найбільш фундаментальний закон ґештальт психо-

логії, що зосереджується на їдеї стислості, яка становить основу усієї ґештальт-

теорії, адже німецьке слово Prägnanz сумарно можна перекласти як «виразна лаконі-

чність» (Prägnanz – влучність, виразність, чіткість, точність (висловлення); 

рrägnant – 1) влучний, виразний, чіткий, точний; 2) сповнений смислу, багатий змі-
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стом [БНРС 1980: 206]). Згадана ідея передбачає характер-ність, стислість та прави-

льність (про поняття ґештальту як стислого опису див. [Guberman 2007 ]). Цей закон 

постулює, що при сприйнятті елементи об’єктів мають тенденцію до групування в 

єдине ціле, якщо конфігурація, яку вони утворюють, є правильною, простою та доб-

ре організованою (збалансованою). Іншими словами, ми намагаємося сприймати ре-

чі у той спосіб, який відповідає вимогам «гарного» ґештальту, тобто правильної, си-

метричної, упорядкованої форми, відмовляючись від ускладненого та незнайомого 

задля того, щоб споглядати реальність у її найбільш спрощеному вигляді. Усуваючи 

все стороннє та чужорідне мозок створює смисл, який передбачає глобальну прави-

льність. 

Терміни «прегнатний ґештальт», «прегнантна фігура» у значенні «гарного», 

рівноважного ґештальту, «кращої» фігури, що широко застосовуються у ґештальтп-

сихології, запропоновано одним із засновників теорії ґештальтів К.Коффкою. Пізні-

ше висновки, яких дійшли М.Вертгеймер та К.Коффка на основі дослідження сенсо-

рної складової людської психіки, було екстрапольовано В.Келером в царину дослі-

джень мислення. Внаслідок цього розумовий процес постав як послідовне прикла-

дання людиною «різних «структур бачення» (тобто ґештальтів) до структури самої 

проблемної ситуації […]. Інсайт (прозріння) настає якраз тоді, коли у свідомості лю-

дини структури бачення збігаються зі структурою проблемної ситуації – тоді вона, 

власне, є вирішеною. Вирішена ж проблемна ситуація стає для індивіда прегнант-

ною, тобто «гарною» [Безпаленко 2010в : 78]. 

В.Келер вважав цей закон універсальним принципом Всесвіту, який стосуєть-

ся як фізичних, так і ментальних процесів, як індивидів, так і цілих суспільств 

[Shevchuk 1951: 146]. Особливим, динамічним варіантом закону прегнантності є за-

кон замкнутості (термін, впроваджений М.Вертгеймером [Wert 1923: 83]), який ви-

знається одним з базових принципів перцептуальної та ментальної організації. У ві-

зуальному сприйнятті це тенденція до замкнення простору через завершення конту-

ру та ігнорування деяких відсутніх частин фігури. Незавершені літери, картинки, 

форми тощо, сприймаються як цілісність, оскільки людська уява домальовує відсут-

ні елементи, комбінуючи частини у цілісні форми. У ширшому сенсі, певні недоско-
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налі цілісності – спогади, думки, вчинки – мають тенденцію до завершених замкну-

тих форм.   

Закон прегнатності або принцип «гарного ґештальту» є важливим методологі-

чним інструментом когнітивної поетики перекладознавчого напряму. Справа в тому, 

що декодування художнього тексту як раз й являє собою один з прикладів реалізації 

«закону прегнантності», тобто цілеспрямованого прагнення людини до «простих або 

чіткіх форм, до простих і стійких станів (навіть на рівні електрохімічних процесів 

кори мозку)» [Зинченко 1987: 4]. Такі врівноважені, стійкі, завершені структури 

складаються у свідомості читача, коли його власний тезаурус (увесь накопичений 

протягом життя інтелектуальний та емоційний фонд індивіда) суттєво не відрізня-

ється від тезаурусу  автора, що забезпечує збіг «структур бачення» (або ґештальтів) 

адресанта та адресата.  

Безперечно, цей збіг, з очевидних причин, не буде ідеальним навіть за умов  

одномовної комунікації, у випадку ж двомовної комунікації, якою є переклад, незбіг 

ґештальтів та їхніх фігур становить цілком природне явище, з огляду на дію тих фа-

кторів фундаментального характеру, які завжди згадуються при дослідженні про-

блем неперекладності. Це відмінності мовної та концептуальної картин світу або 

мовно-концептуальний паралакс, що має місце у тих двох культурних просторах, 

продуктом одного з яких є першотвір, а другого – переклад.  

У межах компаративного дослідження видається доцільним позначити відхи-

лення в інтерпретації певного поетичного знаку, спричинені відмінностями порів-

нюваних концептуальних та поетичних картин світу, єдиним терміном – паралакс 

(від грец. parаllaxis «відхилення»), який було запропоновано Д.С.Лихачовим на поз-

начення відмінностей в інтерпретації літературного твору, що її надають представ-

ники різних історичних епох [Лихачёв 1989: 20]. На тлі вищеописаної методології 

застосування ключових постулатів ґештальт-теорії у філологічних дослідженнях, 

досить знаменним видається той факт, що первісне значення цього запозиченого  з 

астрономічної галузі терміна визначається як відмінності у баченні спостерігача, в 

залежності від його розташування у просторі. Називаючи паралаксом видиму зміну 

положення небесного світила внаслідок переміщення спостерігача, астрономи розрі-
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зняють паралакс, зумовлений обертанням Землі (добовий паралакс), обертанням Зе-

млі навколо Сонця (річний паралакс) і рухом Сонячної системи в Галактиці (віковий 

паралакс) [СЭС:  979].   Це визначення безпосередньо корелює з наявністю відмін-

них «структур бачення» (ґештальтів) у представників різних лінгвокультурних про-

сторів. Адже мовний, концептуальний і, врешті решт, поетичний паралакс визначає 

розбіжності  у поетичних ґештальтах вихідного та цільового текстів, вмотивовані 

різною оптикою на рівні мовних, концептуальних та поетичних картин світу, що 

склалися у порівнюваних культурних традиціях. Зважаючи на все викладене вище, 

можна стверджувати, що повернення терміна паралакс до активного наукового вжи-

тку сприятиме вирішенню проблем порівняльної когнітивної поетики, що й засвід-

чили попередні спроби його уведення саме в такий контекст філологічних дослі-

джень [Дубенко 2003б]. 

З усього вищевикладеного випливає, що дослідження в галузі порівняльної ко-

гнітивної поетики перекладознавчого спрямування повинні виконуватися на основі 

синтезу перекладознавчої та когнітивістської методології, так при визначенні 

адекватності перекладацького відтворення концептуального змісту оригінального 

поетичного знака має використовуватися зіставний перекладознавчий ґештальт-

аналіз вихідного і цільового поетичних знаків. 

                                   

                                      

 

                                         ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ  1 

        1. Поняття «картина світу», що здобуло статус терміна у цілій низці гуманіта-

рних та природничих галузях, запозичено з німецькомовної наукової традиції, де 

різні елементи його концептуального змісту вербализуються за допомогою принай-

мні чотирьох лексичних одиниць: Weltbegriff  (ідея чистого розуму І. Канта), Weltan-

schauung («світобачення»; термін, що експлікує аспект ментальної оптики),  Welt-

ansicht ( термін, що поєднує аспект ментальної оптики, погляду на світ з картиною, 

панорамою, яка відкривається поглядом), Weltbild («картина, образ світу»; термін, 

який корелює із середньовічним imago mundi – божественним задумом (Платон), ре-
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зультатом створення світу (християнська література)). Сучасний філософський, ку-

льтурологічний та літературознавчий дискурс спирається на розуміння, запропоно-

ване М. Гайдеґером, який розрізняє два основних смислових аспекти: світобачення 

як позицію людини та картину світу як образ, зображення світу.  

          2. Національна картина світу є цілісною моделлю або інваріантом, прита-

манним певному типу культури, що проявляє себе через низку варіантів, серед яких: 

когнітивна, мовна та художня картини світу, а також поетична картина світу як під-

вид останньої. Поетична картина світу, що становить базове поняття поетики, бере 

початок від категорії художньої картини світу як цілісного образу, котрий матеріа-

лізує світорозуміння і світосприйняття окремого автора, представників певного ху-

дожнього напрямку чи певної епохи. Художня картина світу стала предметом інтег-

рованих досліджень з утвердженням в лінгвістиці антропологічної парадигми, згід-

но з постулатами якої мова являє собою конститутивну властивість людини. У цьо-

му зв’язку особливої актуальності набуває  вивчення процесів метафоризації як 

шляху світобудови через генерування нових смислів. Метафора, яка ще задовго до 

виникнення когнітивістики вважалася інструментом вираження суттєвих рис особи-

стості автора (дослідження В.Вітера, Е.Армстронга і К.Сперджмена), визнається у 

когнітивну епоху проявом категоризації природних мов, тим засобом пізнання 

об’єктивної реальності, що являє собою ключовий метод творення нової картини 

світу. Водночас можна констатувати еволюцію уявлень про сутність поетичної кар-

тини світу, що на сучасному етапі трактується як продукт двоїстого характеру кон-

цептуальної картини світу, яка поряд із фіксацією свідомого знання та логічних вза-

ємозв’язків, що спостерігаються у навколишній дійсності, реєструє також прояви 

діяльності несвідомого. Відповідно, вирізняється два варіанти мови: повсякденне 

або практичне мовлення як система концептуальних смислів, продукованих діяльні-

стю свідомості, та «материнська» поетична мова несвідомого, котра корелює із сис-

темою концептуальних смислів, що формують поетичну картину світу. 

       3.Започаткований в епоху еллінізму філософсько-естетичний напрям вивчення 

внутрішньої форми (Платон, Аристотель, Плотін, М.Фічино, А.Е.К.Шефтсбері) 

згодом змінився лінгво-філософським напрямом, в межах якого було розпочато 
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ґрунтовне дослідження внутрішньої форми мови (В. фон Гумбольдт, В.Вундт, 

Х.Штейнталь, О.О.Потебня). Наступний етап охарактеризувався певною диферен-

ціацією наукових пошуків, оскільки внутрішня форма слова стала предметом ви-

вчення лексикологів, а розгляд внутрішньої форми як принципу зв’язку між фор-

мою та змістом відійшов до компетенції дослідників художнього тексту. Відпові-

дно, поняття внутрішньої форми почало осмислюватися як із загально мовознав-

чих позицій – власне лінгвістичний вектор досліджень, так і з загальнофілологіч-

ного погляду – поетикальний вектор досліджень.  

         4. В історичній перспективі стилістика художньої літератури мала два мо-

дуси. Один з них базувався на вузькому розумінні стилістики як особливого ро-

зділу всередині лінгвістики, що великою мірою сприяло потрактуванню художнього 

стилю як одного з функціональних стилів. Другий був закорінений в уявленні про 

художню мову як специфічний тип мови, який за своєю генетикою, семантичними і 

структурними характеристиками є відмінним від повсякденної мови. Цей підхід пе-

редбачає широке розуміння стилістики як самостійної дисципліни, котра має бага-

то спільного не лише з лінгвістикою, але й з психологією, естетикою та літерату-

рознавством. Такий погляд на стилістику художнього тексту корелює з лінгвопо-

етикою, що сформувалася на основі декількох напрямків у вивченні художнього 

мовлення: філологічного (Л.Щерба, О.Потебня, О.Веселовський, В.Виноградов, 

С.Аверінцев, Д.Ліхачов), теорії російського формалізму та літературного структу-

ралізму (В.Шкловський, Я.Мукаржевський, Р.Якобсон, М.Ріффатер, В.Пропп, 

Ц.Тодоров) і семіотики (Р.Барт, Ю.Лєвін, Ю.Кристєва, Ю.Лотман). Розвиток усіх 

трьох основних типів стилістик художнього мовлення (генетичної, іманентної та 

стилістики сприйняття), побудованих на вищезазначених теоретичних засадах, від-

бувався у тісній взаємодії з відповідними методологічними напрямками літературо-

знавства.  

5. Міждисциплінарний статус лінгвістичної поетики зумовлює інтегрований 

характер порівняльної поетики, яка має органічно поєднувати методики, розроблені 

у царині порівняльної стилістики, когнітивної поетики та порівняльного літе-

ратурознавства. 
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5.1. Розвиток когнітивної поетики як напряму досліджень, що ґрунтується на 

здобутках когнітивної лінгвістики і когнітивної психології, у методичній площині 

наштовхується на базове протиріччя, притаманне розвідкам з теорії поетичного мо-

влення. Це відсутність порозуміння між представниками двох протилежних «куль-

тур» наукового дослідження: герменевтичної або інтроспективної та емпіричної, 

дескриптивної, тобто аналізу поетичного матеріалу, відповідно, від «першої» та від 

«третьої» особи. Водночас специфіка обрисів когнітивно-поетичних концепцій у пе-

вному академічному середовищі великою мірою регламентується впливом домінант 

національної наукової традиції. 

 5.2. Порівняльна стилістика бере свій початок від теорії Вільгельма фон 

Гумбольдта про внутрішню форму мови як вираження національного світогляду, що 

стала методологічною базою для праць ідіоматологічного спрямування та зовніш-

ньої стилістики Ш.Баллі. За часів становлення порівняльної стилістики як самостій-

ної дисципліни сформувалися два напрями порівняльно-стилістичних досліджень: 

теоретико-перекладацький (побудований на співставленні оригіналів з переклада-

ми) та типологічний (зосереджений на співставленні оригіналів). 

5.2.1. Одна з перших праць теоретико-перекладацької гілки порівняльної 

стилістики – розвідка Ж.-П.Віне та Ж.Дарбельне – яка була піонерським фундамен-

тальним дослідженням одночасно у двох нових царинах (порівняльній стилістиці та 

теорії перекладу), започаткувала традицію ототожнення відповідних дисциплін. Це 

видається цілком природним, оскільки метод перекладу становить основу співстав-

лення мовних одиниць з метою визначення їхньої контекстуальної, а потім і форма-

льної еквівалентності. Разом з тим, на думку багатьох перекладознавців, котрі ви-

знавали право автономного існування порівняльної стилістики, ця дисципліна, бу-

дучи, як і теорія перекладу, макролінгвістичною (тобто такою, що спирається не 

лише на лінгвістичні, але й екстралінгвістичні факти), може надати перекладознавс-

тву цінний матеріал щодо можливостей, які мають порівнювані мови у відтворенні 

того ж самого обсягу інтелектуальної, емотивної або естетичної інформації. Якщо за 

часів панування лінгвістичної парадигми стилістичні дослідження підпорядковува-

лися з’ясуванню позицій, продиктованих домінантним положенням оригіналу і, на-
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самперед, його мовної форми, то з утвердженням філософсько-культурологічного 

напрямку, який надав самоцінність текстові перекладу, стилістика стала інструмен-

том розкриття особливостей внутрішньої форми мовних фактів, закоріненої у спе-

цифіку концептуальних та художніх картин світу. 

5.2.2. Типологічна гілка порівняльної стилістики еволюціонувала у тому ж 

напрямку, що і теоретико-перекладацька. Адже власне лінгвістична тенденція її роз-

витку має сьогодні досить обмежений ареал існування, в той час як лінгвістично-

ідіоматологічний напрям досліджень (від Ш.Баллі і Ю.Степанова до сучасних студій 

когнітивного і лінгвокультурологічного характеру) засвідчує свою актуальність в 

контексті дослідження специфічних рис мовних і концептуальних картин світу. Са-

ме другій підхід дозволяє відновити цілісність розуміння внутрішньої форми як ба-

зисної категорії, з одного боку, художнього мовлення, а, з іншого боку, теорії мовної 

картини світу. 

5.3. Перспективи розвитку порівняльної поетики з позицій літературної ком-

паративістики набули чітких контурів після переходу останньої від історико-

генетичних досліджень (контактології) з їхнім приматом «факту» до типологічних 

(естетико-теоретичних, поетикальних) студій з приматом «тексту». Термін «порів-

няльна поетика» став складовою філологічного категоріального апарату завдяки 

О.М. Веселовському, який запропонував розглядати порівняльне літературознавство 

не лише як порівняльну історію літератур, але й порівняльну теорію літератур. У 

наш час існують різні погляди на предмет і завдання цієї дисципліни, під назвою 

якої вивчають і порівняльну стилістику, й історичну поетику, і порівняльну критику 

літератури. У цьому зв’язку наголошується на необхідності більш однозначного ви-

значення терміна «поетичні форми», такої уніфікації термінології, яка могла б подо-

лати національні і мовні кордони. 

Методологічний плюралізм, що є панівним на сучасному етапі розвитку літе-

ратурної компаративістики, включає як новітні, так і традиційні концепції та течії. 

Проте особливу продуктивність засвідчують антропологічні доктрини (герменевти-

ка, рецептивна естетика, архетипова критика, теорія інтертекстуальності, семіотика). 

Водночас «формалістичні» теорії (структуралізм, деконструктивізм), що трактують 
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художній твір як самодостатню структурну цілісність, демонструють свою негомо-

генність завданням компаративістики.  

6. У світлі всього вищевикладеного очевидною видається двоаспектний харак-

тер порівняльної поетики з цілком природнім її поділом на типологічну та теоре-

тико-перекладацьку галузі. Причому типологічний напрям є більшою мірою орієн-

тованим на розкриття когнітивної сутності поетичної картини світу, в той час як те-

ретико-перекладацький напрям передбачає зосередженість, насамперед, на її семіо-

тичній природі.   

       7. Внаслідок необхідності дослідження внутрішньої форми в її лінгвофілософ-

ському розумінні, представляється доцільним запропонувати у ролі інструменту 

такого вивчення когнітивну категорію ґештальт, котрий визнається більш висо-

корганізованим видом когнітивної структури, ніж концепт, позаяк поєднує у собі 

чуттєве і раціональне в їх цілісності. Поняття ґештальт також є ширшим за по-

няття образ, оскільки воно визначається як багатомірний, комплексний образ ді-

лянки дійсності, що схоплює у системний спосіб гомогенні і гетерогенні елементи, 

утворюючи нову, цілісну якість відображення, котру не можна звести до суми її 

складових.  

Останнім часом термін ґештальт, що має достатньо чітко виражену наукову 

традицію співвіднесення з поняттям внутрішньої форми, набув поширення у бага-

тьох гуманітарних дисциплінах, а ґештальтистський принцип став вважатися уні-

версальним для пояснення тих процесів, що мають місце у царині мови, мислення 

та мистецтва. Будучи свідомістно-перцептивною категорією, ґештальт являє со-

бою ту структуру бачення, що складає основу певної «оптики» світосприйняття, 

тому  компаративне дослідженняпевних поетичних ґештальтів дає уявлення про 

значимі специфічні риси тих поетичних картин світу, до яких вони належать.  

Власне сукупність когнітивно-відображальних фігур, виділених носіями певної 

мови і культури на фоні великої кількості інших виражальних елементів, є підгру-

нтям для прототипічних ґештальт-формул певної поетичної картини світу, що на-

буває обрисів у межах відповідного лінгвокультурного простору. При цьому під 

фігурою, згідно з постулатами ґештальт-теорії, розуміється певний виразно усві-
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домлюваний елемент у складі ґештальту, на противагу фону, який являє собою 

аморфну, неструктуровану сукупність елементів ґештальту.  

8.Видається цілком логічним судити про якість і кількість фігур у ґештальт-

структурі поетичного знака, виходячи з результатів аналізу метафоричних 

зв’язків,  узвичаєних для цього знаку у крос-текстовій перспективі. Адже метафо-

ра, що є чільним методом творення поетичної картини світу, розглядається у тер-

мінах ґештальт теорії як результат «когнітивної лігатури» суміжних елементів, 

іншого називання вже названої речі на основі зв’язування двох речей з виокрем-

ленням спільної фігури. Вичленована у такій спосіб ґештальт-формула характе-

ризує «синтаксичність» певної значимої для художнього осмислення світу сутнос-

ті у поетичному універсумі порівнюваних літературних традицій, тобто надає уяв-

лення про відмінності у поетичній інтерпретації цієї сутності, які можна позначи-

ти терміном паралакс, через який найкращим чином репрезентується суть розбі-

жностей, пов’язаних з оптикою світосприйняття.  

9.Термін  «паралакс» застосовний й при теоретико-перекладацькому підході, 

коли йдеться про відновлення образної системи оригіналу на новому етносеміотич-

ному ґрунті. Тоді паралактичні тенденції виступають основою для відмінностей у 

ґештальт-структурах вихідного та цільового текстів, оскільки врівноваженість, чіт-

кість і завершеність вихідного та цільового ґештальтів санкціонуються знаковими 

системами традиційної культури, наявними у реципієнтів оригіналу та друготвору.  

10. Важливим методологічним інструментом когнітивної поетики перекладоз-

навчого напряму є закон прегнатності або принцип «гарного ґештальту», оскільки у 

процес декодування художнього тексту  являє собою один з яскравих прикладів реа-

лізації «закону прегнантності» або цілеспрямованого прагнення людини до простих, 

добре відомих, завершених форм, які викликають почуття психологічного комфор-

ту. Отже, питання перекладності певних мовних елементів часто зводиться до вмін-

ня або можливостей перекладача забезпечити збіг «структур бачення» (або ґешталь-

тів) автора вихідного тексту та читача друготвору.   

 

Зміст цього розділу висвітлено у таких публікаціях автора: 
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РОЗДІЛ 2. МОВНА ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ЛІНГВОПОЕТИЧ-

НОЇ НОРМИ. МОВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПАРАЛАКС 

 

             Поетичний паралакс, тобто відмінності у світобаченні на рівні поетичних 

картин світу, великою мірою зумовлюється паралаксом, що існує в етнокультур-

них спільнотах на рівні відповідних мовних і концептуальних картин світу. Послі-

довний аналіз його причин і проявів потребує залучення у ролі матеріалу дослі-

дження тих поетичних форм, що є універсальними для поетичного мовлення як 

родової категорії. Саме до таких форм належить той підвид метафор, що має назву 

уособлення або персоніфікації.  
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       2.1. Персоніфікаційний простір поетичного універсуму у світлі завдань 

порівняльної поетики 

Як випливає з викладеного у попередньому розділі,  об’єктом порівняльної 

поетики повинні бути поетичні ґештальти, належні до певної ділянки різнонаціона-

льних поетичних систем. Сукупність досліджуваних ґештальтів утворює цілісність, 

яку можна вважати своєрідною підсистемою в межах національної поетичної карти-

ни світу і яка структурується через архетипні та концептуальні схеми. 

У контексті цієї роботи таким мікросвітом виступає гендерна поетична кар-

тина світу, котра дозволяє судити про особливості маскулінно-фемінінної категори-

зації поетичного універсуму в англо-американській та українській традиціях. Одні-

єю з вагомих причин виділення саме цієї підсистеми поетичної картини світу було 

те, що основним засобом її втілення виступає персоніфікація, яка по суті є метафо-

рою, тобто власне тим лінгвістичним явищем, функція якого, з когнітивних позицій, 

ідентична функції картини світу взагалі і поетичній картині світу, зокрема.  

Персоніфікація неживих об’єктів та абстрактних понять як вербалізований 

прийом мислення про світ є тією генетичною рисою поетичного мовлення, котра 

сягає корінням часів магічного або міфологічного уявлення про оточуючу дійсність. 

Слід зазначити, що глобальна персоніфікація, яка характеризувала архаїчну картину 

світу, мала неабияку гносеологічну цінність, будучи важливою складовою процесу 

розуміння. Саме через оживлення природних сил і сексуалізацію речей людська сві-

домість вчилася осягати навколишній світ, оскільки, за словами Павла Флоренсько-

го, будь-яку безсловесну природу людина може зрозуміти лише зі своєї, загально-

людської, «вигідно погоджуючи зовнішній світ із собою»  [Флоренский 1990: 98]. 

Дещо подібне відбувається і в ході поетичного осмислення реальності в тер-

мінах уособлених предметів, явищ та понять, яке, з крос-культурної перспективи, 

послуговується різними вихідними алгоритмами, а, відтак, стверджує етноспецифі-

чний кшталт гендерної поетичної картини світу. Адже причиною мовного паралак-

су, тобто різного бачення гендерної ознаки тих самих об’єктів, явищ та абстрактних 

понять на рівні мовної картини світу, стають структурні відмінності мов.  
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У тих мовах, де існує граматична категорія роду, характеристики персоніфіко-

ваного образу значною мірою зумовлюються граматичним родом слова, яке позна-

чає сутність, що піддається «оживленню», тобто регламентуються особливостями 

мовної картини світу. Цей спосіб метафоризації з опорою на категорію граматично-

го роду веде до створення у поетичному мовленні певного корпусу ґештальтів із за-

кріпленими за їх змістом жіночими або чоловічими конотаціями. Як відомо, родова 

категоризація предметів та явищ здійснюється за різними принципами у різних мов-

них середовищах. Так, рід іменників в українській мові є лексико-граматичною ка-

тегорією для назв істот та суто граматичною – для назв неживих предметів. Нато-

мість в англійській мові рід визначається не формою слова, а його значенням, тому 

категорія роду має семантико-синтаксичний характер.  

 Оскільки одні і ті ж самі речі отримують за цим принципом поетичного ожив-

лення різну гендерну ідентифікацію, подібні випадки уособлення неживих об’єктів 

та абстрактних понять належать до етнопоетичних явищ. Таким чином значна кіль-

кість понять, що є ключовими для художньої свідомості багатьох народів, набува-

ють усталеної гендерної референції, яка санкціонується граматичним родом відпові-

дних слів. Окрім того, в мовах з граматичною категорією роду, якою є українська, 

вона являє собою прояв внутрішньої форми мови (факт мовної картини світу), 

який  у поетичному використанні стає вагомою складовою поетичної внутріш-

ньої форми (тобто фактами поетичної картини світу).  

      Для мов з відсутністю граматичної категорії роду,  до яких  належить англійська, 

процеси персоніфікації протікають за іншими правилами, визначеними також особ-

ливостями мовної структури, котра надає опору для уособлення об’єктів, явищ та 

абстрактних сутностей не у граматичній родовій ознаці, а у певних канонах істори-

ко-культурної традиції або ж індивідуальному авторському баченні. Це, своєю чер-

гою, має наслідком утворення специфічної для англомовного культурного середо-

вища гендерної картини світу зі своїм, освяченим традицією, корпусом ґештальтів.  

При таких вихідних позиціях сам процес поетичної персоніфікації і його результати 

доречно розглядати крізь призму поетичної норми, що має два аспекти: 1)  лінгвопо-

етична норма , закорінена у специфіку мовних картин світу та 2) концептуальна по-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


129 

 

етична норма, що формується на основі світоглядних ракурсів, закладених у конце-

птуальні картини світу.  

                                                               

       2.2. Мовний фактор у формуванні поетичної норми (лінгвопоетична нор-

ма) 

В межах вищеокресленого підходу до визначення домінант предметного поля 

порівняльної поетики, на перший план виходить поняття загальної лінгвопоетич-

ної норми, котре являє собою одну з фундаментальних складових категоріального 

апарату лінгвістичної поетики. Адже видається логічним, що якщо до центральних 

завдань порівняльної стилістики, в її ідіоматологічному, тобто гумбольдтському ро-

зумінні, належить вивчення національної стилістичної норми мови, то дослідження 

лінгвопоетичної норми має бути серед пріоритетних цілей порівняльної поетики. 

Саме воно виступає дієвим інструментом з’ясування проявів поетичного паралаксу, 

тобто відмінностей у поетичному світобаченні, зумовлених, своєю чергою, паралак-

сом мовним. Вивчення ж лінгвопоетичної норми набуває повноцінного характеру 

насамперед на матеріалі граматичної поетики, оскільки наукові розвідки, присвя-

чені аналізу лексичних категорій, неминуче орієнтовані на дослідження лише двох 

типів норми – індивідуальної або письменницької  норми та норми літературної мо-

ви, у той час як за визначенням Ю.Тинянова, лінгвопоетична норма  являє собою 

своєрідну «результанту» цих двох норм. Натомість поетика граматичних категорій 

оперує трьома типами норм, серед яких: 1) норма літературної мови; 2) норми 

ідіостилю (тобто індивідуальні відхилення від літературної норми); 3) загальна лінг-

вопоетична норма, що є результантою власне поетичного та мовного рядів [Гин 

1991: 105; Гин 1986: 93]. 

До сьогодні  поетика займалася здебільшого вивченням естетичного перетво-

рення лексики. Така прихильність дослідників саме до лексичної сфери є цілком за-

кономірною, позаяк саме тут у найбільш яскравий спосіб проявляється індивідуаль-

ність автора, оригінальність його світосприйняття і зумовлена нею творча манера. 

Між тим філологи, що стояли у джерел лінгвопоетики, окреслювали не лише такі 

перспективи розвитку нової галузі. Адже ще за часів становлення лінгвістичної пое-
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тики як науки надзвичайного поширення набула концепція граматичної поетики, в 

якій вбачалися суттєві можливості щодо розкриття особливостей глибинної поетич-

ної семантики.  

Спочатку висловлювання, в яких граматика та поезія або поетика опинялися 

поруч, мали дещо метафоричний характер, як, скажімо, у промовистому визначенні 

поетики Густавом Шпетом: « Поетика у широкому сенсі є граматикою поетичної 

мови і поетичної думки». Вперше ж поняття «граматика» і «поетика» було зведено в 

одне словосполучення Л.В.Щербою, який писав з цього приводу: «я мужньо нава-

жуюсь на блюзнірське поєднання цих двох термінів, оскільки твердо переконаний, 

що коли наші поети і літературознавці зрозуміють, що таке СПРАВЖНЯ граматика, 

то цілком погодяться зі мною» [цит. по: Ионова 1989: 3]. Згодом сміливе словоспо-

лучення «граматика поезії» отримало термінологічний статус завдяки Романові 

Якобсону, що виніс його у заголовок однієї зі своїх програмних робіт (стаття «По-

езія граматики і граматика поезії»). 

Звісно, що свобода, яку надає мистецькому самовираженню лексична сфера є 

більш очевидною і несумірною з можливостями, котрі пропонує граматика, що й 

призвело до висунення на перший план саме досліджень з лексичної поетики. Гра-

матика ж апріорі сприймається як ars obligatoria, та готова матриця-словоформа, до 

якої митець має ставитися як до даності і підладжуватися під неї. Проте видається 

безперечним, що особливу цікавість для порівняльної поетики становить дослі-

дження саме граматичного значення слова, адже «у лексичному значенні – індивіду-

альному та головному (у слові) – найкраще виражається індивідуальність автора, 

його «насилля» над мовою; граматичне ж значення – групове і додаткове (у слові) – 

більшою мірою відображає диктат самої мовної системи, «насилля» мовного ряду 

над поетичним» [Гин 1986: 93]. Тому якраз у поетиці граматичних категорій знахо-

дить своє унаочнене розкриття спільність та відмінність шляхів «перетворення мов-

ної картини світу у художню концепцію життя» [Поляков 1986: 16], що відбувається  

у різних художніх системах. 

Очевидно, що вивчення такої повнокровної лінгвопоетичної норми є можли-

вим лише на матеріалі українських літературних творів, в яких поетичний рід має 
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граматичні корені. Стосовно ж англомовної поезії відповідний аспект поетичної но-

рми вже не перебуватиме у полі граматичної поетики, але, тим не менш, видається 

доцільним все ж називати його лінгвопоетичною нормою, незважаючи на слабку 

пов’язаність цієї норми з власне мовою. Адже тут основу для поетичної норми скла-

дає саме факт звільненості процесів персоніфікації від прямої співвіднесеності з 

граматикою, що також, можна вважати проявом диктату мови, точніше її структур-

них особливостей.  

Цей підрозділ ставить на меті з’ясування орієнтовних обрисів гендерного 

профілю англійської та української мови, тобто виявлення тих первинних домінант 

на рівні мови, які у подальшому визначають домінанти гендерного профілю поети-

чної картини світу. Зрозуміло, що у випадку з англійською мовою йтиметься про 

ефемерніші тенденції, оскільки наявні в ній сталі персоніфікації є недостатньо чис-

ленними для далекосяжних висновків. 

 

        2.2.1. Категорія роду в англійській мові.  Історико-культурні традиції пер-

соніфікації 

За усю історію існування англійської мови граматична категорія роду ніколи 

не була настільки міцно вкоріненою у мовну систему, як це можна спостерігати на 

прикладі української мови. Навіть у давньоанглійській період, коли належність 

іменників до певного роду суворо дотримувалася, а випадки змінення роду були по-

одинокими, рід був просто закріплений за словами без будь-якої фіксації цього в їх-

ніх формальних характеристиках [Иванов,Чахоян 1976: 100]. Наприкінці давньоанг-

лійського періоду (у пізніх нортумбрійських текстах Х століття) відбулося перене-

сення флективних закінчень, які були притаманні тільки іменникам певного роду у 

більш давніх текстах та інших діалектах, на іменники іншого роду. Саме з цього ча-

су, внаслідок забуття старого граматичного роду, починають все масовіше трапля-

тися випадки нехтування давнім граматичним родом. Ці явища, що стають типови-

ми у середньоанглійський період, врешті решт і призводять до остаточної втрати 

категорії роду [Брунер 1953:4]. Показово, що у період радикальної перебудови імен-

ної системи, яка відбувалася протягом Х – ХІV століть, рід виявився найменш стій-
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кою іменною категорією у порівнянні з числом та відмінком іменника і категорією 

визначеності  прийменника [Расторгуева 1989: 59]. Таким чином, ступінь утягнутос-

ті мовної форми у вираження роду завжди була в англійській мові набагато слабкі-

шою, ніж в українській, де про рід сповіщає сама структура іменника. 

Інші принципи родової категоризації, що їх використовує англійська мова, ви-

значають і деякі інші специфічні способи сприйняття оточуючого крізь призму при-

родно-родових відмінностей. Англійська мова відображає біологічний поділ живих 

істот за статтю: займенник he співвідноситься із чоловічим родом, а займенник she із 

жіночим. Це правило розповсюджується на людей, і, крім того, може бути застосо-

ваним і у відношенні тварин та інших живих істот, якщо їх диференціація за родо-

вою ознакою є з якихось причин важливою. В усіх інших випадках тварини, як і 

предмети неживого світу та абстрактні поняття, співвідносяться із займенником it.  

Проте варто особливо наголосити на подвійній ролі іменників he та she в англійській 

мові: вони слугують як маркерами біологічної категорії, так і ознакою живого 

об’єкту або ж оживлення неживих предметів внаслідок особливого ставлення до 

них. Це, скажімо, історично освячений жіночий рід іменника ship, а також викорис-

тання займенників he, she у відношенні до улюблених речей. В останньому випадку 

мовець посилається на рід, протилежний тому, до якого належить він сам. Примі-

ром, мужчина посилатиметься на улюблене авто як на істоту жіночої статі, нато-

мість жінка у такій ситуації використовуватиме займенник he [Кверк 1982:89]. 

За аналогічними принципами відбувається персоніфікація предметів та явищ і 

в художньому стилі мовлення, адже вона, з одного боку, свідчить про особливе ав-

торське ставлення до персоніфікованих об’єктів, а, з іншого боку, є засобом їх хара-

ктеризування. За загальним правилом, займенник he асоціюється зі словами, що по-

значають потужні сили, рішучі дії, бурхливі пристрасті, великі небесні світила, в той 

час, як займенник she пов’язують зі слабкішими силами, тендітнішими почуттями, 

меншими за розміром небесними тілами [Каушанская 1963: 53].  

Проте вказаний спосіб співвіднесення неживих об’єктів, предметів та явищ 

оточуючої дійсності з певним родом, що спостерігається у літературних текстах, 

очевидно не є універсальним. Ось декілька прикладів пареміологічних одиниць, що 
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свідчать про про існування іншого, не менш важливого чинника, який стає причи-

ною приписування чоловічого або жіночого роду певній абстрактній сутності чи 

явищу: Experience is the father of wisdom and memory is the mother. Knowledge is 

proud that he knows so much; wisdom is humble that he knows no more. Gambling is the 

son of avarice and the father of despair. Charity is the father of sacrifice. Contempt will 

cause spite to drink her own poison. Admiration is the daughter of ignorance. Ignorance 

is the mother of conceit. Idleness is the mother of all evil. Sloth is the mother of all vice. 

[Д]. Судячи з родового розподілу вищенаведених персоніфікованих образів, достат-

ньо прозорим видається той факт, що абсолютна більшість абстрактних сутностей, 

представлених у маскулінній іпостасі, належать до тих концептів, що співвідносять-

ся з властивостями чоловічої натури або суто чоловічими заняттями (experience, 

knowledge, wisdom, charity, gambling) і у переважній своїй більшості здобувають по-

зитивну оцінку суспільства, в той час, як сутності, сумірні з характеристиками жі-

ноцтва, є явно негативними з погляду загальноприйнятих морально-етичних норм 

(contempt, ignorance, admiration, idleness, sloth). Отже, оскільки в сучасній англійсь-

кій мові рід не визначається граматикою, тобто не задається самою системою мови, 

а залежить від семантики слова, то родові пріоритети слід шукати безпосередньо 

там, де й відбувається оживлення абстрактних понять і неживих предметів – у ху-

дожніх текстах.  

         2.2.2. Категорія роду в українській мові. Гендерний профіль мов, що ма-

ють граматичну категорію роду: маскулінна та фемінінна моделі. 

За виразом І.О. Бодуена де Куртене, «для поезії існування родів є вельми ба-

жаним» [Бодуэн де Куртене 1963: 246]. Адже  у «матеріалізації» граматичного роду 

полягає творча функція мови [Норман 1997], прояв її  «основоположної потужнос-

ті», завдяки якій стає можливим створення уявної реальності та оживлення неживо-

го [Бенвенист 1974: 27]. Саме таку потужність має у своєму розпорядженні україн-

ська мова. Проте, оскільки у цьому підрозділі йдеться про ті особливості мовної ка-

ртини світу, що складають основу лінгвопоетичної норми, видається доцільним ви-

значити вихідні позиції щодо семантичного статусу формальної родової ознаки, 

який традиційно піддавався у філології неоднозначним тлумаченням.  
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Загалом  існує два протилежних погляди щодо природи родової категоризації 

слів. Згідно з першим,– символіко-семантичною теорією Я Грімма, якої притриму-

валися також В. фон Гумбольдт та Г. Пауль, – граматичний рід є екстралінгвістично 

мотивованою категорією, тобто поширенням природного родового поділу живих 

істот на усі предмети та явища оточуючого світу. Інший погляд,  представлений те-

оріями К.Бругмана  і А. Мартіне, з одного боку, та Г. Штейнталя, з другого, зво-

диться до заперечення семантичної значимості цієї категорії, її трактування лише як 

суто механічного приписування слів до того чи іншого роду.  

Перший підхід до трактування граматичного роду має назви «природної», 

«антропологічної», «сексуальної», «когнітивної», «семантико-етимологічної» теорії. 

Її суть можна проілюструвати думкою Г. Пауля про те, що біологічна стать людей та 

тварин являє собою основу для утворення граматичного роду, а «якщо, крім того, 

чоловічий і жіночий рід надає назви предметам та назви якості і діяльності, то це 

результат дії фантазії, яка сприймає ці явища за аналогією з людською особистістю» 

[Пауль 1960: 315- 316]. Такий поділ усіх речей за родовою ознакою корелює з особ-

ливостями міфологічного мислення з його анімізмом та антропоморфізмом. Пошуки 

семантичної домінанти, за якою здійснювалося це погоджування, призводять до, в 

цілому, достатньо однозначних і переконливих висновків. Досить часто у цьому 

зв’язку дослідники, услід за голландським типологом К. Уленбеком звертаються до 

так званої «ознаки активності, не пов’язаною безпосередньо з оживленістю та осо-

бистістю. Активністю можуть наділятися руйнівні стихії, інструменти, світила і т. 

п.»[Плунгян 2000: 154]. Відповідно, поширеною серед прихильників символіко-

семантичної теорії роду є думка про те, що усе велике, активне, енергійне і швидке 

позначалося за часів формування мови чоловічим родом, все, що характеризується  

малими розмірами, пасивністю, м’якістю, підпорядкованістю  і спокоєм – жіночим, 

а штучне – середнім.  

Проти цієї концепції виступив і К.Бругман, який не пов’язував рід неістот зі 

статтю. Його морфологічне пояснення граматичного роду в подальшому зазнало 

модифікацій у розвідках А.Мартіне. Ще один напрямок, в рамках якого граматичний 

рід розглядався як суто формальна категорія, був започаткований Г.Штейнталем. 
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Згідно з цією доктриною, суть граматичної категорії роду полягає у синтаксичному 

узгодженні. Визнання роду як, насамперед, синтаксичної категорії стало загальноп-

рийнятим підходом у граматиці минулого століття [див. Иоффе 1973; Ревзина 1976; 

Милославский 1981; Булыгина 1997; Зализняк 1967 та інш.] Проте, незважаючи на 

доволі критичне ставлення багатьох науковців до символіко-семантичної гіпотези та 

її подальше витіснення морфологічною і синтаксичною теоріями незмінним залиша-

ється визнання того факту, що категорія роду сама спроможна чинити вплив на 

людське сприйняття відповідних понять. При цьому повсякденна свідомість не пе-

реймається тим, що саме зумовило рід слова: семантика, синтаксис або морфологія 

[Кирилина 1998: 52]. Сказане дозволяє припустити, що  граматичний рід активізує у 

свідомості людини фрейми, пов'язані з концептом біологічної статі, впливаючи та-

ким чином на світосприйняття і беручи участь у формуванні позитивних або негати-

вних конотацій  [Холод 1994].  

За висновками дослідників, розмежування роду та статі у мовах пов’язано з 

тим, що стать належить до універсальних понятійних категорій [Принципы описа-

ния языков мира 1976: 12], натомість рід фігурує далеко не в усіх мовах світу. (Адже 

категорія роду виражена у мові обов’язково, тобто є граматичною, у той час як кате-

горія статі не завжди знаходить вираження, тобто має словотвірний характер). Згід-

но з сучасними науковими уявленнями зв’язок між родом і статтю, що виникає у 

мові, є результатом зближення властивостей позамовних реальностей  з властивос-

тями слів, подібно до того як схожість міток асоціюється зі схожістю речей, на які 

вони наклеєні [Осман 1990: 30]. Проте незалежно від того, як з’явилися ці мітки, са-

ме вони примушують людську свідомість приписувати певний зміст «немотивова-

ному»  роду  іменників, що позначають неживі предмети.  Адже  з огляду на те, що 

способи вираження думки засобами певної мови залежать від особливостей несві-

домо засвоєної носіями формальної структури мови, за якими б стандартами не про-

ходило встановлення родових опозицій в межах мовної картини світу, саме у цих 

санкціонованих мовою кореляціях між предметом навколишнього середовища та 

його граматичним родом і проявляються етноспецифічні способи концептуалізації 

світу.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


136 

 

В українській мові рід іменника є несловозмінною лексико-граматичною кате-

горією для назв істот та суто граматичною категорією для назв неістот (неживих 

предметів). Крім того, в системі української мови граматична категорія роду є спі-

льною для іменника, прикметника, займенника, частково для дієслова та числівника. 

Отже, це граматичне родове начало, яке в художньому тексті перетворюється на по-

етику роду, являє собою досить потужну складову, адже родова належність так би 

мовити пронизує текст, насичує його своєрідною родовою якістю і робить вельми 

відмінним у цьому сенсі від тексту англомовного. Вплив цього мовного чинника на 

формування особливостей менталітету певної етнічної спільноти був проаналізова-

ний у роботах І.О. Бодуена де Куртене, який дослідив категорію граматичного роду 

в індоєвропейських та афразійських мовах і показав, що мови, які зберігають кате-

горію граматичного роду, мають відмінності у менталітеті своїх носіїв [Раевская 

2006: 29]. 

На сьогодні видається достатньо очевидним, що граматичний рід не є суто 

формальною категорією, з огляду на свою наділенність семантикою, яка існує, так 

би мовити, у латентній формі, допоки не виникне її затребуваність в певному кон-

тексті практичного / прагматичного або поетичного мовлення. Ця думка, котра ви-

дається цілком правомірною у сучасній лінгвістичній науці, неодноразово констату-

валася й у працях відомих філологів минулого століття, хоча, вочевидь, не була 

сприйнята з особливим захопленням тодішньою науковою спільнотою. Таку реак-

цію не можна вважати дивною, адже гасло «Вперед, до Гумбольдта!» пролунало у 

лінгвістиці лише наприкінці ХХ сторіччя, проте вже самі імена тих, чиїми вустами 

артикулювалася доктрина про змістовність граматичної категорії роду, примушува-

ли замислитися про її ймовірну правдивість. У цьому зв’язку варто згадати насампе-

ред О.О. Потебню, який вважав, що про те, «чи має рід смисл, можна судити тільки 

по тих випадках, де думці надано можливість на ньому зосередитися, тобто по тво-

рах поетичних» [Потебня 1968: 483], а також О.М. Пєшковського, зробившого ціка-

ве спостереження щодо назв предметів, – наприклад, у слові вода, як зазначає вче-

ний, присутній «якійсь символічний зв’язок з істотами жіночої статі» [Пешковский 

1959: 100]. Аналогічної думки дотримувався і В.В. Виноградов, за його словами, 
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«поруч з граматичними уявленнями про рід в нас живе й усвідомлення реальних ро-

дових уявлень про природню стать живих істот… Категорія роду іменників, будучи 

у багатьох відношеннях палеонтологічним відкладенням віджилих мовних ідео-

логій, однак не є у сучасній російській мові лише технічним шаблоном «оформлен-

ня» іменників. Вона ще повнозначна» [Виноградов 1972: 58-59]. Суголосну думку 

висловлює й А.Миртов: «Якщо граматичний рід не ототожнювати зі статтю, то при-

йдеться визнати, що і в назвах неживих предметів граматичний рід – не просто фор-

мальний пережиток, а переважно явище живе і семантично незгасле» [ Цит. по: Ви-

ноградов 1972: 60]. 

Проте на сучасному для О.О. Потебні, О.М. Пєшковського та В.В. Виноградо-

ва етапі розвитку лінгвістичної науки ця позиція виглядала набагато менш перекон-

ливою, аніж теза С.Д. Кацнельсона про те, що «стилістична функція роду якби ком-

пенсує беззмістовність категорії» [Кацнельсон 1972: 74]. Саме тому Г.О. Винокур 

охарактеризував свого часу вище процитовану фразу О.О. Потебні як «зразок не-

граматичного і водночас художнього мислення», при цьому підкресливши, що 

«об’єктивне значення граматичних категорій не може базуватися на можливому їх 

рефлективному переживанні, а лише на їхній справжній ролі в механізмі мовлення» 

[Винокур 1959: 249]. Однак вже наприкінці ХХ століття стан розвитку філології 

дозволив дійти висновку, що хоча поетична етимологія дійсно має умовний харак-

тер, настільки різке протиставлення художнього мислення граматичному, з якого 

перше зростає, є навряд чи правомірним; натомість у сучасній науці все більшого 

поширення набуває думка про значимість поетики для визначення можливостей ви-

користання мови [Гин 1985: 98-99]. 

Отже, граматичний рід іменників, що позначають предмети або абстрактні по-

няття, є матрицею, за якою створюється певний наділений життям образ, якщо наша 

уява, за виразом О.О. Потебні, має нагоду зосередитися на відповідному предметі чи 

абстрактному понятті. Як зазначають дослідники художнього мовлення, уособлення 

рідко суперечать граматичному роду відповідних іменників, оскільки розбіжність 

граматичного та семантичного роду іменників, що уособлюються, призводить до 

порушення природності образу [Ионова 1989: 47].  
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У цьому зв’язку видається цікавим виявити специфіку родових преференцій 

не лише в українській, але й в інших мовах, що мають граматичну категорію роду, 

з’ясувавши таким чином, домінування уособлень з якою родовою ознакою слід очі-

кувати у концептуальному, а, відповідно, і в поетичному просторі мови, жіночі чи 

чоловічі обриси матиме оживлений всесвіт у заданій певною мовою системі коорди-

нат, іншими словами, визначити гендерний профіль мови. На тлі такого розшире-

ного порівняльного аналізу більш проявленими стануть особливості гендерної кар-

тини світу, що її задає граматика саме української мови. 

Звичайно, неможливо піддати подібному аналізу увесь наявний у мові корпус 

іменників, але цілком очевидно, що в цьому й немає жодної потреби, з огляду на 

обмеженість кола тих предметів, явищ і понять, котрі є настільки значимими для пе-

вного мовно-культурного середовища, що стають в ньому об’єктом персоніфікації 

на рівні як художнього, так і нехудожнього мовлення. За справедливим зауваженням 

Ю.С. Степанова, кількість концептів, які можна назвати визначальними для духов-

ного життя соціуму є порівняно невеликою: чотири - п’ять десятків («вічність», «за-

кон», «любов», «страх», «віра» і т.д.). Проте духовна культура будь-якого суспільст-

ва будується саме на операціях з цими концептуальними константами [Степанов 

1997: 7]. У цьому дослідженні коло таких «надконцептів» було, з відомих причин, 

значно розширено – адже в ньому йдеться не лише про певні значимі величини, але 

про ті ключові предмети та явища дійсності, котрі поряд із вищезазначеними базо-

вими концептами, найчастіше піддаються метафоричному переосмисленню, а, отже, 

свідомо чи підсвідомо переживаються носієм мови як сутності з певним гендерним 

статусом.  

Безумовно, вичерпного, остаточно визначеного переліку слів, що позначають 

такі поняття, не існує, проте якісний та кількісний склад представленої надалі вибір-

ки лексичних одиниць дозволяє дійти висновків про ті гендерні особливості, якими 

вирізняється світобачення певної мовно-культурної спільноти, і шляхом окреслення 

гендерного профілю мови виявити тенденції домінування в цій етноспецифічній ка-

ртині світу маскулінних або фемінних властивостей матеріальної та духовної куль-

тури суспільства. 
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Проаналізований лексичний корпус, що складає 564 вихідні одиниці українсь-

кої мови, виділені з опертям на Великий тлумачний словник сучасної української 

мови (2001 р.) на основі прототипічної тематичної належності персоніфікованих 

сутностей, виокремлених у межах англо-американської та української поетичних 

картин світу. Релевантні лексичні одиниці поділено на п’ять груп за тематичним 

принципом (див. додаток В на стор. 527). До першої з них, кількістю 153 лексичні 

одиниці, увійшла базова лексика загального характеру. Це: 1) родові назви живих 

істот, представників тваринного і рослинного світів та назви ключових елементів їх 

морфології (істота, людина, особистість, дитина, немовля, тварина, птах, риба, 

комаха, рослина, дерево, трава, квітка, кущ, ягода, кров, кістка, клітина, судина, 

пелюстка, брунька, лист, сім’я, стовбур і т.д.); 2) слова, що позначають найважли-

віші загальні поняття та події людського життя (всесвіт, світ, простір, сенс, сут-

ність, життя, народження, пологи, свято, весілля, одруження, шлюб, входини, по-

хорон, праця, справа, гра, відпочинок, сон, дихання, гроші, одяг, їжа, ліки і т.д.); 3) 

найуживаніші слова, пов’язані з категорією часу та його вимірюванням ( час, віч-

ність, сучасність, минуле, майбутнє, доба, година, мить, хвилина, рік, місяць і т. д); 

4) слова, що позначають найпоширеніші поняття загальноаналітичного характеру ( 

ознака, властивість, риса, обставина, умова, причина, наслідок, мета, засіб, підс-

тава, потреба, дія, подія і т.д.); 5) основна лексика, пов’язана з мовним спілкуван-

ням, співом, музикою, звуком або його відсутністю ( мова, мовлення, слово, літера, 

звук, голос, сміх, крик, дзвін, луна, тиша, музика, пісня, мелодія і т.д.) 

До другого тематичного підрозділу, кількістю у 154 лексичні одиниці, вхо-

дять: 1) слова, що позначають ключові поняття у сфері моралі, духовного, інтелек-

туального та емоційного життя людини  (правда, право, закон, влада, сила, свобода, 

розум, знання, освіта, думка, пам’ять, добро, чеснота, віра, любов / кохання, злаго-

да, надія, мрія, душа, щастя, пристрасть, краса, мистецтво і т.д.), найважливіші 

ціннісні поняття позитивного значення (велич, слава, перемога, перевага, повага, 

пошана, успіх і т.д.), а також головні позитивні якості людини (мужність, гідність, 

шляхетність і т.д.); 2) слова, що позначають ключові негативні поняття морально-

етичної, психоемоційної та естетичної сфер (зло, гріх, спокуса, зрада, брехня, розпу-
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ста, помста, гнів, ревнощі, злоба, образа, провина, відраза, страх, потвора і т.д.), 

негативні події та явища людського буття і пов’язані з ними предмети й об’єкти ( 

війна, криза, поразка, сварка, злочин, біль, хвороба, смерть, домовина, могила, жа-

лоба, неволя, в’язниця, тортури, жертва, отрута, пастка, погроза, злидні і т.д.); 

негативні людські якості ( підступність, пиха, заздрість і т.п.). 

Третю групу слів, кількістю 101 лексична одиниця, складають: 1) назви при-

родних стихій (повітря, вогонь, земля, дерево, вода і т.д.) та їх найбільш важливих 

похідних (полум’я, багаття, вогнище, пожежа, іскра); серед них слова, що позна-

чають: а)  водні об’єкти, різноманітні прояви водної стихії, а також найголовніші 

пов’язані з водою предмети і явища (річка, море, океан, роса, джерело, струмок, 

гирло, притока, затока, протока, криниця, повінь і т.д.); б) особливості рельєфу мі-

сцевості, основні риси природного ландшафту (гай, гора, ліс, пагорб, лука, сад, галя-

вина, долина, діброва, ущелина, бескид і т.д.); 2) слова, що позначають небесні світи-

ла, найпоширеніші природні явища, погодні та кліматичні умови ( сонце, місяць, 

зірка, світло, веселка, блискавка, темрява, дощ, грім, гроза, град, вітер, сніг, хурто-

вина, мороз, спека, посуха і т. д.); 3) назви пір року, доби та частин світу. 

Четверта група (загальною кількістю 82 лексеми) містить назви: 1) одиниць 

територіального поділу, державних і громадських установ та утворень, закладів по-

бутового і господарського призначення (область, район, місто, село, селище, госпо-

да, лікарня, майстерня, аптека, школа, пекарня, крамниця, хлів і т.д.); 2) широко 

розповсюджених споруд (вежа, фортеця, храм, церква, палац і т.д.), 3) частин спо-

руд (стіна, підлога, стеля, двері, вікно, горище і т.д.) та деяких найбільш важливих 

предметів інтер’єру (меблі, стіл, ліжко, шафа і т.д.) 

До п’ятої групи (74 лексичні одиниці) віднесено назви дикорослих і садових 

дерев, кущів та квітів. Внаслідок того, що виділений корпус слів представляє флору, 

поширену здебільшого на території Європи, не усі вихідні назви є зафіксованими в 

російсько-івритському словнику, що примусило обмежитися лише знайденими ів-

ритськими еквівалентами. 

Дослідження проведено на матеріалі десяти мов, що належать до двох мовних 

сімей (індоєвропейської та афразійської). Мови індоєвропейської сім’ї представлено 
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чотирма мовними групами – слов’янською, германською, романською та новогрець-

кою: 

 

Сім’я Індоєвропейська Афразій-

ська  

Група  Слов’янська Германська Романська Новогре-

цька 

 

Мова  Українська 

Російська 

Польська 

Болгарська  

Німецька  Французька  

Іспанська 

Італійська  

Новогре-

цька  

Іврит 

 

За результатами проведеного аналізу можна виділити три типи гендерного 

профілю мови: фемінінний, маскулінний та змішаний. 

1. Фемінінний профіль домінантного типу 

Згідно з підрахунками відсоткової кількості лексем чоловічого та жіночого 

роду у кожній з п’яти виділених тематичних груп найбільш чіткі обриси фемінінно-

го профілю спостерігаються в українській мові. Незважаючи на те, що родова ознака 

має в ній три іпостасі (чоловічій, жіночій та середній рід), лексеми жіночого роду у 

пропорційному відношенні складають більше, ніж 50 % у кожному з п’яти тематич-

них блоків: 

 

Таблиця 1. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю 

в українській мові 

Тематична  

група лек-

сем 

Жіночій рід Чоловічий рід Середній рід Множ. 

Група І           54,9 %           24 %          18,7 %     2,4 % 

Група ІІ           76,7 %           10,5 %          11,7 %     1,1 % 

Група ІІІ           53,45 %           28,45 %          17,2 %     0,9 % 
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Група IV           59,6 %           16 %          21,3 %      3,1 % 

Група V           68,75 %           26,25 %             3,75 %     1,25 % 

 

2. Фемінінний профіль латентного типу 

Наступними за проявленістю фемінінного профілю слід визнати болгарську, 

новогрецьку та польську мови. Тут слова жіночого роду переважають у чотирьох з 

п’яти тематичних підрозділів, причому у двох з них кількість таких лексем переви-

щує 50 % від загальної кількості слів: 

 

Таблиця 2. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю у 

болгарській мові 

Тематична  

група лек-

сем 

Жіночій рід Чоловічий рід Середній рід Множ. 

Група І           33,9 %          26,7 %          36,1 %     3,3 % 

Група ІІ           53 %           16,5 %          30 %     0,5 % 

Група ІІІ           47,5 %           37,4 %          15,1 %        -- 

Група IV           43,1 %           29,4 %          24,8 %     2.7 % 

Група V           59,1 %           33 %             6,8 %     1,1 % 

 

Таблиця 3. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю 

в новогрецькій мові 

Тематична  

група лек-

сем 

Жіночій рід Чоловічий рід Середній рід Множ. 

Група І           40,9 %           18,6 %          38,2 %     2,3 % 

Група ІІ           62,9 %           11,4 %          25,7 %      -- 

Група ІІІ           40 %           28,3 %          31,7 %      -- 

Група IV           33,1 %           16,5 %          48,2 %     2,2 % 
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Група V           51,2 %           19,5 %           29,3 %      -- 

 

Таблиця 4. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю  

у польській мові 

Тематична  

група лек-

сем 

Жіночій рід Чоловічий рід Середній рід Множ. 

Група І           40,4 %           31,2 %          26,8 %     1,6 % 

Група ІІ           55,8 %           22,4 %          21,8 %       -- 

Група ІІІ           39,7 %           44,6 %          15,7 %       -- 

Група IV           42,5 %           30,7 %          22,8 %     4 % 

Група V           52,44 %           45,12 %             2,44 %       -- 

 

Нарешті, ще однією мовою з домінуванням слів жіночого роду є російська мо-

ва, щоправда, більш ніж п’ятидесятивідсотковий показник спостерігається в росій-

ському матеріалі лише один раз –  у п’ятому тематичному підрозділі: 

 Таблиця 5. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю    

в російській мові 

Тематична  

група лек-

сем 

Жіночій рід  Чоловічий рід Середній рід Множ. 

Група І           34,6 %           34 %          28,9 %     2,5 % 

Група ІІ           48 %           18,5 %          33,5 %       -- 

Група ІІІ           42,2 %           40,4 %          16,5 %     0,9 % 

Група IV           42,5 %           35,6 %          20,7 %     1,2 % 

Група V           57,5 %           41,1 %             1,4 %     -- 
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У підсумку наведемо найбільш наочні, загальні показники відсоткової кілько-

сті лексем різного роду в усіх п’яти підрозділах тих мов, що мають гендерний про-

філь фемінінного типу: 

 

Таблиця 6. Зведене пропорційне співвідношення лексем з різною родовою на-

лежністю для мов з гендерним профілем фемінінного типу 

               рід 

мова 

Жіночій рід Чоловічий рід Середній рід Множина 

Українська        63,2 %         20,1 %        15 %        1,7 % 

Болгарська        46,6 %          26,7 %        25,2 %        1,5 % 

Новогрецька        46,4 %          18,3 %        34,3 %         1 % 

Польська        44,8 %          31,4 %        22,3 %         1,5 % 

Російська         43,7 %           32,2 %        23,4 %          1 % 

 

3. Маскулінний профіль домінантного типу 

Гендерний профіль маскулінного типу постає у найбільш рельєфній формі на 

матеріалі івриту, оскільки саме тут кількість лексем чоловічого роду перевищує 60 

%  у першому, третьому та четвертому підрозділах, сягає більше ніж 55 % у другому 

підрозділі та майже 80 % у п’ятому підрозділі.   

 

Таблиця 7. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю 

в івриті 

Тематична  

група лек-

сем 

               Чоловічий рід                Жіночій рід  Множ. 

Група І             63 %           35,1 %     1,9 % 

Група  ІІ             56,5 %           43,5 %       -- 

Група ІІІ             64 %           36 %       -- 

Група IV             62 %           37 %     1 % 
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Група V            78,6 %           21,4 %       -- 

 

Ще три мови, в яких  домінуючу позицію займає чоловічий рід, належать до 

романської групи і так само як іврит  мають лише два роди: чоловічий та жіночий. 

Вони дещо поступаються івриту у відсотковій кількості лексем чоловічого роду, 

особливо у другому тематичному підрозділі,  де питома вага слів чоловічого роду не 

перевищує  45-46 %. 

Таблиця 8. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю у 

французькій мові 

Тематична  

група лек-

сем 

               Чоловічий рід                Жіночій рід  Множ. 

Група І           61,1 %           34,7 %     4,2 % 

Група ІІ           46,9 %           52,6 %     0,5 % 

Група ІІІ           60,2 %           39,1 %     0,7 % 

Група IV           57,4 %           40,9 %     1,7 % 

Група V           77,2 %           22,8 %       -- 

 

Таблиця 9. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю 

в іспанській мові 

Тематична  

група лек-

сем 

               Чоловічий рід                Жіночій рід  Множ. 

Група І           57,1 %           41,3 %     1,6 % 

Група ІІ           45 %           54,5 %     0,5 % 

Група ІІІ           59,5 %           40,5 %       -- 

Група IV           57 %           41,1 %     1,9 % 

Група V           70,9 %           27,8 %     1,3 % 
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Таблиця 10. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю 

в італійській мові 

Тематична  

група лек-

сем 

               Чоловічий рід                Жіночій рід  Множ. 

Група І           57,5 %           41 %     1,5 % 

Група ІІ           45,7 %           54,3 %      -- 

Група ІІІ           55,75 %           44,25 %      -- 

Група IV           51,4 %           45,7 %      2,9 % 

Група V           72,9 %           27,1 %      -- 

 

За підсумковими показниками, що відображають загальну кількість лексем 

чоловічого та жіночого роду у всіх п’яти підрозділах, іврит, французька,  іспанська 

та італійська мови мають дещо відмінний відсоток лексем чоловічого роду (різниця 

між першою та четвертою позицією рейтингу становить більше 10 %). Проте в усіх 

чотирьох мовах кількість лексем чоловічого роду становить більше ніж половину 

від загальної кількості лексем, внаслідок чого можна констатувати  наявність маску-

лінного профілю домінантного типу в кожній з даних мов.  

  

Таблиця 11. Зведене пропорційне співвідношення лексем з різною родовою на-

лежністю для мов з гендерним профілем маскулінного типу 

 

               рід 

мова 

Чоловічий рід  Жіночій рід Множина 

Іврит        61,7 %         37,6 %        0,7 % 

Французька        58,6 %          39,8 %        1,6 % 

Іспанська        55,7 %          43,2 %         1 % 

Італійська        54,7 %          44,5 %         0,8 % 
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4. Маскулінний профіль латентного типу 

За результатами підрахунків німецьку мову можна віднести до мов з маску-

лінним профілем латентного типу. Адже у трьох позиціях з п’яти (перша, третя та 

четверта групи)  кількість лексем чоловічого роду виявилася найбільшою у порів-

нянні з лексемами жіночого та середнього родів.  

Таблиця 12. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою належністю 

в німецькій мові 

Тематична  

група лек-

сем 

Чоловічий рід Жіночій рід Середній рід Множ. 

Група І           34,5 %           32 %          32,5 %     1 % 

Група ІІ           32,8 %           46,4 %          20,8 %     -- 

Група ІІІ           49,2 %           31,3 %          19,5 %     -- 

Група IV           40,4 %           26,9 %          32,7 %     -- 

Група V           42,8 %           51,2 %             6 %     -- 

 

Загальні результати для усіх п’яти груп лексем також свідчать про перевагу 

слів чоловічого роду: 

 

               рід 

мова 

Чоловічий рід  Жіночій рід Середній рід Множина 

Німецька        38,5 %         37,3 %        23,9 %        0,3 % 

 

Проте, оскільки ця перевага є не вельми вираженою, тож очевидно, що у пев-

ному сенсі на прикладі німецької мови маємо справу радше з гендерним профілем 

змішаного типу. 

Загалом розмову про досить очевидні гендерні преференції української мови 

можна продовжити навіть на основі опрацьованого лексичного матеріалу. Так, при-

міром, на додаток до основного аналізу лексики тематичного підрозділу «Рослини» 

потрібно зазначити, що українська мова (поряд, скажімо з польською та російською) 
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не має родової диференціації між назвами садових дерев і кущів та їхніми плодами, 

майже стовідсотково відносячи їх до жіночого роду: груша (дерево) -- груша (плід), 

слива (дерево) -- слива (плід), вишня (дерево) -- вишня (плід), малина (кущ) -- малина 

(ягода), смородина (кущ) -- смородина (ягода) і т.д. Єдиним винятком з цього прави-

ла є яблуня (сер.р. яблуко) та деякі назви кущів чоловічого роду: глід, яловець, кизил, 

аґрус. Натомість у німецькій, французькій, іспанській, італійській мовах відповідні 

назви садових дерев тільки чоловічого роду, в той час як назви плодів належать до 

жіночого роду (за винятком івриту, в якому назви плодів відносять також до чолові-

чого роду). У новогрецькій мові назви садових дерев належать до жіночого роду, а 

назви їхніх плодів – до середнього. Що стосується назв кущів та ягід, то тут картина 

є більш різнобарвною, проте ні в одній з вищезазначених мов не спостерігається та-

кого превалювання жіночого роду як в українській.  

Деякі важливі для української культури поняття жіночого роду неможливо бу-

ло залучити до порівняльного аналізу як через його тематичну обмеженість, так і 

через автентичність цих понять. Це стосується, зокрема, назв українських народних 

музичних інструментів, жіночий граматичний рід яких контрастує із здебільшого 

чоловічим родом пізніше запозичених назв – порівняймо: бандура, кобза, сопілка, 

трембіта, волинка, коза, сурма, дримба, ліра, цитра, домбра, дуда, зозулька, скрип-

ка, денцівка (рід сопілки на Гуцульщині)  versus  рояль, клавесин, піаніно, тромбон, 

гобой, акордеон, ріжок, горн, альт, кларнет, барабан і т.д. До пісенно-музичної те-

матичної лексики належать також поширені назви українських пісень: співанка, вес-

нянка, щедрівка, колядка, коломийка, гаївка.  

Подібним чином у темі «Місцевість» можна відмітити низку загальновідомих 

територіальних назв, які відносяться у переважній більшості до жіночого роду: Чер-

кащина, Чернігівщина, Сумщина, Київщина, Житомирщина, Полтавщина, Віннич-

чина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Слобожанщина, Луганщи-

на, Донеччина, Одещина. Херсонщина, Миколаївщина, Львівщина, Тернопільщина, 

Хмельниччина, Івано-Франківщина, Галичина, Буковина і т.д.  

Серед інших свідчень поширеності в українській мові слів жіночого роду пот-

рібно виокремити такі специфічні для української мовної традиції явища як: 1) 
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окрема група лексем жіночого роду на позначення одиничності об’єкту, предмету і 

т. п.: зерно – зернина, стебло – стеблина, час -- часина, день – днина, колос – коло-

сина, насіння – насінина, хліб – хлібина, очерет – очеретина, дерево – деревина, во-

лос – волосина, одяг – одежина і т.д.; 2) іменники збірного характеру, які у багатьох 

інших мовах позначаються словами у множині: озимина, яровина, городина, садови-

на, зеленина, звірина, дичина, свіжина і т.д.; 3) наявність у мовленнєвому вжитку 

двох рівноправних форм деяких слів, одна з яких – жіночого роду: свідоцтво -- пос-

відка, напруження – напруга, потужність – потуга, зауваження – заувага, засте-

реження – засторога, пожертвування – пожертва, диво – дивина / дивовижа, аб-

рикос – абрикоса, одяг – одіж, птах – птаха, зал – зала, клавіш – клавіша, поживок 

–  пожива  і т.д. 

Тяжіння української мови до словесних форм жіночого роду певною мірою 

проявляється також у процесах словотворчості. Це, скажімо, асиміляція англійських 

слів у мові української діаспори, яка часто відбувається зі зсувом у бік форми саме 

жіночого роду: англ. car = укр. карра, англ. opinion = укр. опінія, англ. vision = укр. 

візія, англ. debate = укр. дебата, англ. promenade = укр. променада, англ. analysis – 

укр. аналіза. Такої ж трансформації можуть зазнавати у представників діаспори і де-

які українські слова: клас = класа, візит = візита. Аналогічні зсуви спостерігаються 

подекуди також у просторічній формотворчості: літр = літра, бензин = бензина, 

апельсин = апельсина, помідор = помідора, брухт = брухта, забобон = забобона, 

алебастр = алебастра, велосипед = велосипеда. 

Цікаво, що запроваджені західноєвропейськими та американськими фемініст-

ками вимоги мовної політкоректності здебільшого втрачають свою актуальність на 

українському ґрунті. Адже поєднання в одному слові значень «людина» і «мужчи-

на» (англ. man, нім. Mann, фр. homme), що викликає різкі протести з боку представ-

ниць феміністичного руху, є відсутнім в українській мові. Більш того, саме це зага-

льнородове слово, що позначає особу як чоловічої, так і жіночої статі, яке майже у 

всіх проаналізованих мовах, за винятком іспанської, має чоловічій рід, в українській 

мові належить до жіночого роду – людина. Внаслідок цього складається дещо пара-

доксальна ситуація: якщо за приписами політкоректності особові та присвійні за-
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йменники при недискримінаційному для жінок слові «person» повинні бути вжива-

ними не лише у традиційній формі чоловічого роду, але й у формі жіночого роду 

(The person who spends all his or her time at work is not hardworking: he or she is bor-

ing.), то в українській мові у таких випадках бракує саме форми чоловічого роду 

(скажімо: Людина, зі всіма її амбіціями, повинна залишатися людиною; вона має 

прислухатися до думки інших членів суспільства). Контрастність цієї специфічної 

риси української граматики стає особливо наочною, коли внаслідок дії законів мов-

ної інтерференції, вона іноді переноситься українськими студентами, що вивчають 

англійську мову, в англомовні контексти: «Any person feels hurt if her opinion is not 

taken into account» (зі студентського твору). 

Аналогічним чином важливе питання англо-американської політкоректності – 

необхідність заміни гендерно-маркованих форм слів на гендерно-нейтральні форми, 

-- ніколи не було проблемним в українській мові. Частина назв осіб за професією та 

суспільним становищем являє собою одну спільну загальну форму, яка до того ж 

має флексії жіночого роду –а/-я: листоноша, староста, голова, суддя. У тих назвах 

за професією, що мають форму чоловічого роду, але означають осіб обох статей, жі-

ночій рід все одно знаходить вираження, оскільки якщо означення узгоджуються з 

формою іменника, то присудок – зі змістом: наш пілот повідомила, заводський тех-

нолог розрахувала. Причому, якщо в офіційній мові можливі лише зазначені варіан-

ти, то у набагато ширшому мовленнєвому сегменті, насамперед, у розмовному стилі 

та мові мас-медіа, для більшості назв за професіями та посадами вживаються пара-

лельні форми чоловічого і жіночого роду: майстер – майстриня, кравець – кравчи-

ня, депутат – депутатка і т.д. Заслуговує на увагу достатньо висока словотвірна 

продуктивність українських співвідносних форм жіночого роду  у порівнянні з ін-

шими мовами, що мають аналогічні форми у структурі загальномовної категорії ро-

ду (наприклад, 2950 співвідносних форм жіночого роду в українській мові проти 

1780 таких форм у мові російській [Загнитко 1989: 37]). Останнім часом в українсь-

ких засобах масової інформації намітилася тенденція до активного використання 

нових або раніше маловживаних слів жіночого роду: міністерка, лідерка, борчиня, 

продавчиня, слугиня, монархиня, юнка, колежанка, членкиня і т.п. Деякі слова мають 
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по дві-три форми жіночого роду, що іноді є відмінними за стилістичною ознакою: 

водій – водійка, водійчиня; автор – авторка, автореса, директор – директорша, 

директриса, директорка. 

Така рівноправність форм чоловічого та жіночого роду у назвах осіб за профе-

сіями та суспільним становищем доповнюється існуванням своєрідної родової інве-

рсії, прикладом якої слугують українські прізвища. Адже прізвища значної кількості 

українців чоловічої статі є словами жіночого роду: Груша, Лисиця, Чайка, Скрипка, 

Перепелиця, Зозуля, Ковбаса і т.д. Натомість частина осіб жіночої статі мають в 

українській традиції прізвища чоловічого роду: Горобець, Вовк, Ведмідь, Голуб, Те-

рен, Пасічник і т. д. 

Отже, підсумовуючи результати проведеного аналізу, потрібно зазначити яск-

раво виражені тенденції до поетичного «ожіночення» предметів і явищ навколиш-

нього середовища, закладені саме в українській мовній картині світу. Загалом вияв-

лені на прикладі десяти мов особливості граматичної маскулінно-фемінінної катего-

ризації речей можна розглядати і як певну формальну данність, котра надає різні 

можливості поетичної персоніфікації, і як первісне мовне потрактування реальності. 

Очевидно, що останній постулат потребує додаткового обґрунтування, яке не вхо-

дить у завдання цієї роботи, проте наявність своєрідних гендерних універсалій (при-

писування певним явищам і поняттям однакового роду в усіх десяти досліджених 

мовах) [Doubenko 2015: 14], певною мірою свідчить на користь такого, більш глибо-

кого «когнітивного» пояснення.  

  

      2.3. Етнокультурний паралакс осмислення дихотомії «чоловіче::жіноче» в 

англо-американській та українській традиціях. Концептуальна поетична нор-

ма.  

      Етнокультурний паралакс у потрактуванні дихотомії «чоловіче / жіноче» визна-

чається специфікою концептуального змісту, який набули маскулінність і фемінін-

ність у порівнюваних історико-культурних традиціях. Підвалини тієї поетичної но-

рми, що діє  при розгорнутому тлумаченні фігур «маскулінність» і «фемінінність» у 
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ґештальтах поетичних знаків,  зумовлюються специфічним розумінням чоловічого і 

жіночого на рівні концептуальних картин світу. 

З огляду на те, що у культурологічній перспективі поняття «чоловічого» і «жі-

ночого» являють собою комплекси певних стереотипних для кожної окремої куль-

тури якостей фізичного та ментального планів, вони можуть по-різному оцінювати-

ся представниками різних соціокультурних спільнот. У цьому зв’язку варто нагада-

ти ту широковідому різновекторність ідеальних норм, що існує в ментальності захі-

дних і східних індоєвропейців. Якщо ідеальною нормою для західноєвропейської 

ментальності завжди була чоловіча іпостась, то східні слов’яни вбачали ідеальний 

тип в іпостасі жіночій, що здобуває досить переконливу мовознавчу аргументацію в 

розвідці В.В.Колєсова на прикладі російської мови та латини. Дослідник наводить 

етимологію слів vir та  mulier: vir «чоловік» походить від vis «сила», а також 

пов’язано з virtus , тобто «чеснота», натомість  mulier  утворено від  mollis  «м’яка, 

слабка», а, отже чуттєво порочна [цит.по: Раевская 2006: 29]. 

Сталі, закорінені у тривалу історичну традицію уявлення про зміст понять 

«чоловіче – жіноче» або «маскулінність – фемінінність» становлять основу для їх 

інтерпретації у творах поетичного мистецтва. Звідси випливає необхідність аналізу 

тих етноспецифічних  тлумачень відповідних концептів, які сформувалися у порів-

нюваних культурах впродовж усієї історії їх існування. Оскільки у зв’язку з відсут-

ністю в англійській мові граматичної категорії роду гендерна ідентифікація персо-

ніфікованого поетичного образу перебуває у безпосередній залежності від усталеної 

для англомовного культурного простору інтерпретації концептів «ЧОЛОВІЧЕ НА-

ЧАЛО – ЖІНОЧЕ НАЧАЛО», «МАСКУЛІННІСТЬ – ФЕМІНІННІСТЬ», охаракте-

ризуймо відмінні риси, притаманні сприйняттю дихотомії «чоловіче/жіноче», що 

склалися в англосаксонській культурній традиції.  

     

          2.3.1. Трактування дихотомії «чоловіче/жіноче» в англосаксонській істо-

рико-культурній традиції 

Націленість саме на чоловічу іпостась як ідеальну норму народної свідомості є 

достатньо промовисто вираженою у багатьох класичних зразках англосаксонської 
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культури, а відповідні концептуальні засади примату «чоловічого» докладно про-

аналізовані у написаній на початку минулого століття праці англійського науковця 

Р.Бредлі [Bradley 2007: 275-282], положення якої стали на сьогодні певною мірою 

хрестоматійними. На думку Р.Бредлі, ключова риса англійськості ( Englishness ) по-

лягає у мужності та енергійності («virility»), тому носіями цієї норми англійського 

характеру виступають саме чоловіки. Англійки ж описуються як мінливі, невизна-

чені у своїх якостях, оскільки за певних обставин навіть найсильніша з них може 

зламатися і найслабкіша виявити справжнє геройство. Нордичний тип, на переко-

нання Р.Бредлі, надає не багато простору для проявів жіночності, позаяк він є чоло-

вічим і військовим за своєю сутністю, і жінці залишається лише підладжуватися під 

нього в міру своїх можливостей. Тому в Англії не було Жанни Д’Арк, мадам де 

Сталь і Помпадур, а тріумф королев Єлизавети І та Вікторії став можливим, за сло-

вами цього дослідника, не завдяки їхньому характеру та особистим досягненням, а 

через відданість і геній тих чоловіків, які були поруч з ними. В англійській літерату-

рі, за усі часи її існування, видатні типи благородних англійок можна знайти тільки 

у творах Вільяма Шекспіра, потім, після періоду нігілізма («negativism»), 

з’являються романи Діккенса і Теккерея, причому в останнього єдиним персонажем, 

який дійсно представляє суть англійської жінки є Беккі Шарп. Гарді, Мередіт та Го-

лсуорсі зображували жінок шляхетного походження які, за виразом Р. Бредлі, були 

«розчавлені нордичним кодом», жіночі ж образи, створені Вальтером Скоттом, є ра-

дше ідеалами, ніж живими людьми, що завдало неабиякої шкоди англійським моло-

дим чоловікам, оскільки сформувало в них хибне уявлення про кохання та шлюб. 

Ця прісність та аморфність жіночих характерів англійської літератури являє 

собою наслідок невиразності реальної англійки, якій притаманні сумніви, со-

ром’язливість і певна збентеженість, а також невпевненість у тому, що вона робить. 

Дійсно ж англійський тип жіночності знаходить відображення у характерах, створе-

них Чарльзом Діккенсом. Можливо, найбільш показове його втілення спостерігаєть-

ся в образі офіціантки, буфетниці у пивному барі («barmaid»), яка наділена яскравим 

характером та індивідуальністю, вміє постояти за себе і зберегти свою незалежність 

і самоповагу за найнесприятливіших обставин. Працюючи у досить згубному сере-
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довищі ця жінка, тим не менш, добре знає, де проходить та межа, яку не повинні пе-

реступати завсідники барів та пабів, вміє витримати характер, а після роботи, зав-

жди гарно одягнутою, вислизнути на побачення «з товаришем». 

Справжню англійськість можна знайти також в лондонській продавчині квітів 

і, безумовно, у старомодній хатній служниці, що виросла у сім’ї, якій служить; це 

розсудлива, працьовита, добросерда і віддана жінка, до якої ставляться як до друга і 

яка знає своє місце. Інші ж типи англійок: тяжко працююча жінка нижчого стану, 

сповнена умовностей представниця середнього класу, жінка з богемного середови-

ща, яка заради того, щоб жити повним життям, пориває з будь-якими умовностями, 

жінка вищого світу з її любов’ю до спорту, невизнанням дрібних умовностей і рафі-

нованою зневагою до інтелектуалізму, та так звана «трансцендентальна» жінка, від-

мічена інтелектом і генієм – літератор, актриса, політик – усі вони, на думку Р. Бре-

длі, належать не англійській нації, а людству. 

Висновок про те, що англійка поступається англійцеві силою характеру, допо-

внюється у бредлівській розвідці ще одним твердженням не на користь жіночої ста-

ті, яке полягає у тому, що з погляду ідеалів краси показною зовнішністю наділено 

саме англійських чоловіків, на противагу англійкам, які значно програють у приваб-

ливості представницям альпійських та середньоземноморських країн.  

Згадуване Р.Бредлі вимушене імітування англійськими жінками чоловічих рис 

характеру призвело до появи досить усталеного уявлення про пласкогруду, чолові-

коподібну і церемонну англійку. У поодиноких літературних спробах розвінчати цей 

міф, як, приміром, у статті Дж.Пристлі, тим не менш чітко вказується на вкоріне-

ність погляду щодо сторонності жіночого в англійському характері. Автор прагне 

заперечити сформовану за «останні сто п’ятдесят років» думку, стверджуючи, що й 

така дещо агресивна, чоловіча зовнішність може слугувати захистком для жіночої 

стихії, оскільки за нею, десь глибоко всередині, може приховуватися особистість, 

яка схильна з підозрою ставитися до усього раціонального і завжди прислуховува-

тися до інстинктивного та інтуїтивного [ Priestley 2007: 35]. 

Безумовно, наданий Р.Бредлі жіночий образ не являє собою тотального, єдино 

прийнятого стандарту на теренах усієї англосаксонської культури, адже, приміром, 
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літературно-філософська думка, що сформувалася в англомовному культурному 

просторі, характеризується двома магістральними напрямками в інтерпретації дихо-

томії «чоловіче/жіноче» [Пригодій 2006: 27-31]. Перша з них, це репрезентована Р. 

Бредлі, патріархальна тенденція, яка утверджує примат чоловічого, представляє 

активного, різнобічного, сповненого амбіцій і прагнення перемог чоловіка та залеж-

ну, почуттєву, міцно прив’язану до власних думок і переживань жінку. Друга, сен-

тиментальна, «платонізує» чоловіче і жіноче, тим самим стираючи чітку дистинк-

цію між ними, співчуває жінці і навіть обожнює її. На основі власне цієї доктрини і 

розгорнулася свого часу боротьба просвітителів за рівноправ’я жінок, яка згодом 

призвела до ствердження пізньовікторіанського та поствікторіанського ідеалу «но-

вої», емансипованої жінки [Левітас 2012]. Якщо патріархальний підхід бере свій по-

чаток у найдавніші часи – добу античності та християнства, то другий, сентимента-

льний, є вкоріненим у давню лицарську традицію, сентименталізм, а також ранньо-

християнські гностичні праці.  

Проте, безперечно, у загальній історико-культурній перспективі достатньо ві-

дчутна пріоритетність належить першій доктрині, позаяк саме вона значною мірою 

визначає характеристики етноспецифічного бачення дихотомії «чоловіче / жіноче» і 

зміст концептів «маскулінність», «фемінінність» в англосаксонській культурній тра-

диції. 

Досить переконливим підтвердженням цього є й певна диференціація щодо 

визнання чоловічого та жіночого начал позитивним або негативним поняттям, що 

спостерігається всередині тих соціокультурних спільнот, світоглядні настанови яких 

об’єднані назвою західноєвропейської й американської ментальності, з одного боку, 

та східноєвропейської, з другого. Адже цитована на початку цього розділу розвідка 

Р.Бредлі побудована великою мірою на протиставленні культурних стереотипів 

Британії та Франції. як одної з країн, що представляє фемінінні настанови середньо-

земноморської культури. Так, констатуючи наявність безпосереднього зв’язку між 

«англійськістю» та маскулінністю, дослідник відзначає, що натомість провідна риса 

«французькості» полягає у властивостях жіночого характеру, і це в афористичний 

спосіб підсумовує наведена ним фраза доктора Еміля Райха: «Англієць настільки ж 
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перевершує англійку, наскільки француженка перевершує француза». Француженка 

становить повну протилежність сором’язливій і дещо спантеличеній англійці: вона 

відчуває себе господинею у будь-якій ситуації, вміє володіти собою, є головою сім’ї 

та рушійною силою у ділових справах.  

Гендерна контрастність «англійськісті» та «французькості» досить однозначно 

задекларована у поетичній формі англійським автором Кристофером Морлі як скла-

дова художньої свідомості його етноспільноти: 

 

THE TREES 

The poplar is a French tree, 

A tall and laughing wench tree, 

A slender tree, a tender tree,  

That whispers to the rain – 

An easy, breezy flapper tree, 

A little and blithe and dapper tree, 

A girl of trees, a pearl of trees, 

Beside the shallow Aisne. 

The oak is a British tree, 

And not at all a skittish tree, 

A rough tree, a tough tree, 

A knotty tree to bruise, 

A drives-his-roots-in-deep tree, 

A what-I-find-I-keep tree, 

A mighty tree, a blighty tree, 

A tree of stubborn thews…        [АГ: 33] 

 

Усе вищевикладене достатньо промовисто свідчить про те, що англо-

саксонська культура є первинно орієнтованою саме на чоловічу іпостась як ідеальну 

норму народної свідомості. 
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2.3.2. Гендерні стереотипи в англо-американській та українській лінгво-

культурах 

 Вивчення гендерних стереотипів у двох порівнюваних лінгвокультурах здійс-

нюється на нинішньому етапі розвитку лінгвістичної науки достатньо активно, із 

залученням матеріалів з різноманітних джерел, серед яких, насамперед, художні те-

ксти, фольклор, фразеологічний фонд мови та окремі факти мовної картини світу.  

Судячи з результатів філологічних розвідок, присвячених дослідженню змісту 

концептів МАСКУЛІННІСТЬ і ФЕМІНІННІСТЬ в англомовному художньому дис-

курсі, автори творів художньої літератури виходять з санкціонованих суспільством 

етичних і естетичних норм, згідно з якими ФЕМІНІННІСТЬ трактується здебільшо-

го в термінах традиційної «жіночої культури», тобто тих соціальних ролей, смаків, 

моделей поведінки, які були визначені у вікторіанську епоху для англійської куль-

тури та у джексонівські часи для культури американської. Це так званий «жіночий 

ідеал» (feminine ideal) в британському суспільстві й американський «культ справж-

ньої жіночності» (cult of true womanhood) [ Showalter 1992: 345]. Згідно з виділеними 

М.Яценко аксіологічними орієнтирами, що утвердилися в англомовному культур-

ному соціумі, об’єктом позитивної нормативної оцінки є ролі БЕРЕГИНІ й ЛЕДІ, які 

протиставляють ролі ДІЛОВОЇ ЖІНКИ. Остання здобуває метафоричні характерис-

тики: акула (female shark) , морська щука (barracuda). Не відповідає соціально санк-

ціонованому еталону й образ авторитарної жінки. До позитивних або нейтральних 

ознак логічного поняття ФЕМІНІННІСТЬ належать: «жіночна», «м’яка», «віддана», 

«боязлива», «ніжна», «слабка», «примхлива». Неочікуваними від чоловіка є такі 

ознаки як: «жінкоподібний», «ніжний», «слабкий», «м’який», «примхливий», неочі-

кувані від жінки ознаки включають: «чоловікоподібна», «така, що демонструє нега-

тивні якості, притаманні жінкам». 

Водночас серед маскулінних ролей об’єктом позитивної нормативної оцінки 

виступає роль ДОБУВАЧ-ГОДУВАЛЬНИК, ЗАХИСНИК, на відміну від ролей 

СІМ’ЯНИН та БАТЬКО-ВИХОВАТЕЛЬ, які отримують негативні оцінки. Відповід-

но позитивні або нейтральні прагматично-кваліфікативні ознаки, що є очікуваними 

від чоловіка, це: «мужній», «відважний», «сміливий», «незалежний», «активний», 
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«здатний до потужної і рішучої дії», «могутній», «позначений міццю, силою чи ене-

ргією», «впливовий» і т.п. [Яценко 2008]. Наведені ознаки узгоджуються із загаль-

новизнаними компонентами традиційної чоловічої ролі у західноєвропейській куль-

турі, до яких належать норми розумової твердості (сильний, спритний, «мачо»), 

емоційної твердості (стриманий, рішучий), а також норма антижіночності, котра по-

лягає у тому, що чоловікові слід уникати занять і особистих рис, асоційованих з жі-

нками [Власова 2006].  Аналогічними нормативно позитивними і негативними хара-

ктеристиками наділено представників обох статей і у британському фольклорі, на 

основі яких формується загальноприйнятий позитивний образ типового чоловіка «як 

соціально активного, сильного, владного, практичного, обізнаного, керуючого», і 

типової жінки – «вродливої, слухняної та пасивної за межами сім’ї» [Ткачик 2008: 

15].  

Наявність різних менталітетних настанов англо-американського та українсь-

кого мовних колективів щодо місця і ролі чоловіків та жінок у житті засвідчують 

також і відмінності трактування концептів МАСКУЛІННІСТЬ і ФЕМІНІННІСТЬ за 

критеріями «домінування – покора», «сила, активність, рішучість – слабкість, паси-

вність, чуттєвість», «самодостатність – залежність», «здатність узяти під опіку – 

прагнення бути узятим під опіку» в двох порівнюваних лінгвокультурах на рівні 

фразеологічної картини світу. 

Домінування – покора 

Згідно з англійськими історико-культурними канонами, право на домінування 

є беззастережною прерогативою чоловіка. З огляду на споконвічну лідерську пози-

цію представників чоловічої статі як у сімейних, так і у громадських стосунках, жі-

ночий вплив на чоловіка визнається прийнятним лише якщо він здійснюється через 

слухняність і покору: A man doesn’t want a woman smarter than he is [Д: 468]; A wise 

woman never outsmarts her husband; The woman who obeys her husband rules him / An 

obedient wife commands her husband / A virtuous woman commands her husband by 

obeying him  [Д: 176]. У цьому контексті паремії, в яких наголошується на значному 

жіночому впливі, звучать лише як данина пошани жінці, яку наділено здатністю да-

рувати життя і до думки якої завжди будуть прислухатися: The hand that rocks the 
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cradle rules the world; While there’s a world, it’s a woman that will govern; Women will 

have the last word  [Д: 168]. 

На противагу таким чітким приписам щодо лідерства в царині чоловічо-

жіночих стосунків, які надає англо-американський паремійний фонд, відповідна 

сфера відносин в українських прислів’ях та приказках позбавлена суворої регламен-

тації, хоча і виявляє певні культурно-історичні інтерпретаційні тенденції. Так, якщо 

корпус проаналізованих українських паремій, з одного боку, містить констатацію 

непрямого, але досить потужного жіночого впливу на чоловіків, який має паралелі й 

в англо-американському лінгвокультурному просторі ( Чоловік голова, жінка шия: 

куди захоче, туди й поверне; Чоловік рядить світом, а жінка – чоловіком; The 

husband is the head of the house, but the wife is the neck – and the neck moves the head; 

The grey mare is the better horse [Д: 477 ]), то, з іншого боку,  він надає свідчення про 

наявність лакунарної для традиційної англо-американської лінгвокультури інфор-

меми про безпосередне жіноче домінування: Іван носить плахту, а Настя булаву; 

Не одна жінка мужа змуровала; Била жінка чоловіка, та ще й пішла позивати; Би-

ла жінка чоловіка, пішла позивати: присудили чоловіку ще жінку прохати [Н: 401, 

402]. 

Сила, активність, рішучість – слабкість, пасивність, чуттєвість. 

В англійській культурі чоловіки однозначно позиціонуються як сильні тілом і 

тверді духом на відміну від слабких фізично і часто мінливих, малодушних жінок. 

Інформема «жінка є слабким створінням» міститься і у поширених в англійській мо-

ві перифрастичних виразах weaker sex, weaker vessel  «слабка стать»  і в укорінених в 

англомовному просторі афористичних цитатах: Frailty, thy name is woman 

(W.Shakespeare). 

Притаманне англійській культурній традиції позиціонування представника 

чоловічої статі як сильної особистості передбачає наявність широкого кола супутніх 

рис, що мають бути властивими чоловікові, з яких і формується сила чоловічого ха-

рактеру. Це, насамперед, амбітність як прагнення до самоствердження, досягнення 

все нових висот у суспільному житті (A man without ambition is like a woman without 

looks), ініціативність, здатність до активних дій та ризику (Bashfulness is a great 
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hindrance to a man). Вміння діяти і брати на себе відповідальність, рішучість чолові-

ків споконвічно протиставляється в англо-американській культурі жіночій нездатно-

сті бути людиною справи: Deeds are masculine; words are feminine; For men must 

work, and women must weep (B.F.Fing). Жінка залишається в англомовній лінгвокуль-

турі створінням пасивним, навіть не зважаючи на свою неабияку житейську обізна-

ність (A woman knows a bit more than Satan), і єдиною сферою, де вона проявляє 

свою силу є балаканина (A woman fights with her tongue; A woman’s strength is in her 

tongue; пор. також. укр. Жіноча сила в язиці; Жіночий язик гостріший від меча; 

Жіночий язик – це її меч, який ніколи не ржавіє [Д: 177 ]). Натомість українська па-

ремійна традиція вказує на пробивні якості жінки, її активність і здатність до рішу-

чих дій:  Жінка і кам’яну гору пересіче; Де чорт нічого не втне, туди бабу пошле; 

Де чорт не зможе, там баба поможе; Де й чорт не зможе, туди жінку пошли; Ба-

бу й чорт не змудрує [Н: 402]. 

Здатність узяти під опіку – прагнення бути узятим під опіку. 

В англійській культурі регламентація цього аспекту чоловічо-жіночих стосун-

ків зводиться до чіткої схеми: чоловік є піклувальником, жінка -- стороною, що 

приймає піклування. Саме про це свідчать паремії з відсутньою в українській тради-

ції інформемою: «Добрий чоловік той, чиїм піклуванням і увагою до себе задоволе-

на дружина»: If you would know a bad husband, look at his wife’s countenance; He is an 

ill husband who is not missed; Men are April when they woo, December when they wed 

[Д: 477. 185 ]. Ідея особливих соціальних очікувань щодо здатності чоловіка стати 

активним творцем сімейного затишку, не лише фінансового, але й морального доб-

робуту власної родини знаходить вираження у прислів’ї  A bad husband cannot be a 

good man. 

Лакунарна для англійської культури інформема «жінка бере чоловіка під опі-

ку», що спостерігається у матеріалах українського паремійного фонду, відображає 

відмінні історико-культурні акценти: жінка виступає в ролі піклувальниці, чоловік є 

стороною, що приймає піклування: Боже, боже, що та жінка може, як її взяти, то 

краще, як мати; Нема кому ні обіпрать, ні облатать: треба женитися; За жін-
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кою, як за кам’яною стінкою; Поможи, Боже, нежонатому, а жонатому й жінка 

поможе [ Н: 392 ]. 

Властиве англійській традиції оцінювання здатності мужчини стати добрим, 

люблячим чоловіком контрастує з оцінюванням жінки як творця майбутнього побу-

тово та емоційно комфортного життя: До весілля жінка мила, а там хоч покинь; Сам 

чорт не пізна, яка з дівки вийде молодиця; Поки дівка не віддасться, то й псові води 

подасть; а скоро ся віддасть, то і собі не хоче [Н: 399 ]. Відповідно, істина про 

особливу відповідальність, що лягає на людину після одруження, констатується у 

двох порівнюваних традиціях з протилежних боків: в англійській культурі – з чоло-

вічої позиції, в українській – з жіночої: He that takes a wife takes a care; Заміж іти – 

треба знати, що нема ні вислуг, ні відставки [ Н: 403 ]. 

Аналіз «наповнення» концептів «маскулінність» і «фемінінність», проведений 

на матеріалах з англо-американського та українського паремійних фондів, був би 

незавершеним без розгляду такого критерію як «позитивність -- негативність жіно-

чого образу». Хоча обидва порівнювані паремійні корпуси містять достатньо як 

схвальних, так і критичних висловлень щодо представниць жіночої статі, однак, за-

значені тематичні підрозділи виявляють помітні якісні та кількісні розбіжності. 

Серед лакунарних для англо-американської паремійної традиції потрібно за-

значити ті українські прислів’я та приказки, в яких йдеться про потужний вплив ма-

тері на усе життя людини, особливість, унікальність зв’язку дитини з матір’ю: Нема 

в світі правди – тільки рідна мати; Жінка для совіту, теща для привіту, матінка 

рідна краще всього світу; Нема в світі цвіту цвітійшого над маківочки: нема ж і 

роду ріднішого від матіночки; Куля мине, а материне слово не мине [не минеться 

ніколи] [Н: 415, 416 ]. 

Ще однією відмінною рисою концептуалізації фемінінності в англо-

американських пареміях є акцентування негативних якостей жіночої натури: від 

прямого ствердження того, що жінка являє собою негативну сутність (Women are 

necessary evils; The fewer the women, the less the trouble [Д: 178, 167]), до досить чис-

ленних згадувань про непривабливі риси жіночого характеру. Серед яких лицемірс-

тво, двоєдушність (Female is one head with two faces; Women confess their small faults 
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so that their candor may cover great ones; What a woman has to say above a whisper isn’t 

worth listening at all [Д: 167, 178, 175]), брехливість (Telling lies is a fault in a boy, an 

art in a lover, an accomplishment in a bachelor, and second nature in a married woman 

[Д: 173]), зрадливість (The cheating wife doubts the chastity of all women [Д: 166]), 

надмірна емоційність, невміння володіти власними почуттями  (There is no fury like a 

woman’s fury або  Hell hath no fury like a woman scorned; A woman either loves or hates 

in extremes; A woman’s whole life is a history of her affections [Д: 177]), сварливість 

(There’s hardly a strife in which a woman has not been a prime mover або  There was 

never a conflict without a woman [Д: 174]), схильність до розпускання пліток 

(Wherever there is a woman, there is gossip [Д: 175 ]). 

  

2.3.3. Зумовленість змісту концептів «МАСКУЛІННІСТЬ – ФЕМІНІН-

НІСТЬ» типом культури 

Як випливає з вищевикладеного, маскулінність як ідеальна норма англійської 

народної свідомості може бути протиставленою контрастним оцінкам, що надають-

ся не лише у східнослов’янських, але й у західноєвропейських лінгвокультурних се-

редовищах. Проте, оскільки предметом цього розділу є порівняння англо-

американських та українських лінгвокультурних особливостей, то, беручи до уваги 

вище констатовану «екстремальну» маскулінну орієнтованість англійської культури, 

варто все ж таки звернутися до більш широких класифікацій культур, зокрема, до 

такої найпоширенішої на сучасному етапі розвитку культурології теорії як доктрина 

голландського соціолога Г.Ховстеде. Його класифікація культур, розроблена за цін-

нісними орієнтаціями та настановами представників соціокультурної спільноти, міс-

тить п’ять базових параметрів порівняння культур, одним з яких є критерій «маску-

лінність:: фемінінність». 

У культурологічній літературі маскулінність пов’язується з цінностями, які 

асоціюються з індивідуалізмом, самодостатністю, відокремленням, а також з «ін-

струментальною» орієнтацією, опорою на процеси пізнання у виборі роботи або ви-

рішенні проблеми. Натомість фемінінність пов’язується з «експресивною» орієнта-

цією, взаєморозумінням, довірою, турботою про добробут дітей і т.п. [Костюк 2009: 
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128]. Якщо у суспільствах з високим показником маскулінності домінуючими цін-

ностями виступають матеріальний успіх і просунення по соціальній драбині, то у 

суспільствах з високим показником фемінінності найбільше цінуються турбота про 

близьких та якість життя. Відповідно, у першому випадку особливої значимості на-

бувають професійні досягнення як відображення суспільного статусу особистості, в 

той час як у другому добрі міжособистісні стосунки та комфортність життя вважа-

ються важливішими за статус  (див.основні відмінності між культурами, надані У. 

Цойнером за параметром «маскулінність::фемінінність», які значною мірою уза-

гальнюють спостереження Г.Ховстеде [Гришаева 2007: 46] ). За цими критеріями 

Британія і Сполучені Штати Америки належать до суспільств з високим показником 

маскулінності, а Україна до суспільств з високим показником фемінінності. 

З наведеної вище дефініції параметру «маскулінність::фемінінність» зрозумі-

ло, чому він кореспондується з іншим параметром класифікації Г.Ховстеде –  «інди-

відуалізм::колективізм». Адже якщо маскулінні культури орієнтовані на особисті 

досягнення індивіда, його максимальну самореалізацію, то фемінні культури зосе-

реджені на вибудовуванні добрих відносин, насамперед, в родині, а тому є колекти-

вістськими за своєю суттю. Слід зазначити, що ці настанови закладено і в англійсь-

кій та українській мовних картинах світу. 

Образність поширеної в англомовному середовищі фрази  He /She is married to 

his/her work  (дослівно: Він /вона одружений/на з роботою, своєю справою) є сто-

ронньою для української культури, позаяк в українській мові використання слова 

«одружитися» обмежено сферою сімейних відносин, котрі, за логікою мови, не мо-

жуть бути прирівняними до будь-якої іншої сфери людської діяльності , звідси і 

звичайний, «одомашнений» переклад цього виразу: Він /вона поглинений/на (захоп-

лений/на)  роботою, своєю справою. Подібним чином нівелюється в перекладі і пе-

рше значення дієслова to espouse (1.одружитися; 2.присвятити себе чому-небудь) у 

словосполученнях на кшталт  to espouse a cause: бути відданим своїй справі. 

Різне ставлення до шлюбу зафіксовано у порівнюваних мовах і на морфологі-

чному рівні. Адже якщо на позначення двох можливих варіантів сімейного стану в 

англійській мові існує два окремих слова – «married» та «single», – то в українській 
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мові використовуються опозиції «одружений:: неодружений», «одруже-

на::неодружена» або «заміжня::незаміжня», причому морфологія другого члену цих 

опозицій, наділеного негативною часткою «не-», є досить красномовною з погляду 

загальноприйнятої оцінки такого стану як ненормального, несамодостатнього, непо-

вноцінного. У цьому зв’язку варто згадати статтю Дітера Вундерліха «Glück im 

Unglück», в якій автор доводить, що суфікс  un-  у слові  Unglück «нещастя»  являє 

собою не заперечення поняття  Glück «щастя», а позначення відхилення від норма-

льного стану (Glück) [Wunderlich 1983]. Адже слово Unglück, що утворено через ла-

нцюжок прийменників (Glück «щастя» – glücklich «щасливий» – unglücklich «нещас-

ливий» – Unglück «нещастя»), є вторинним по відношенню до основного слова 

Glück, яке виникло раніше як ім’я більш природного стану. Ця досить прозора коно-

тація анормальності обумовлює своєрідність емоційного заряду подібних слів із за-

перечною часткою – нещастя, небуття, або неживий, нещирий, неодружений, – які 

на відміну від синонімічних ним лихо, смерть, мертвий, лукавий, самотній, зберег-

ли у своєму складі ті лексеми, від яких вони походять, як певну точку відліку, 

пам’ять про норму. Так, якщо слово «самотній» позначає якість, протилежну тій, що 

передається словом «одружений», без будь-яких нагадувань про шлюбні стосунки, 

то синонімічне йому «неодружений» примушує, з огляду на свою структуру, звер-

нутися думкою не лише до того стану, котрий воно позначає, а й до протилежного, 

вихідного: «одружений». Подібна подвійна референція створює внутрішню напругу, 

відчуття невідповідності, анормальності [Дубенко 2002]. 

Натомість англійське слово single не має імплікацій негативного характеру. 

Особливо промовистими у цьому сенсі є значення слова singleness: 1) безшлюбність; 

2) єдність the singleness of nature’s laws єдність законів природи; 3)  1. цілеспрямова-

ність;  2. щирість, прямота;  3. цільність. По суті, узяті разом ці значення репрезен-

тують доволі позитивну семантику: цілісність, єдиноспрямованість, підпорядкова-

ність єдиній меті (пор. a person of single purpose, single-hearted  як «суцільно відда-

ний чому-небудь»). Саме ж слово single наділено також значенням самодостатності 

– «узятий окремо; той, що існує сам по собі» [ДБ: 243]. Про нейтральне і навіть де-

що позитивне ставлення до безсімейного стану свідчить також наявність в ідіомати-
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чному фонді англійської мови жартівливого виразу  single blessedness  у значенні 

«безшлюбність, парубоцьке / дівоче життя», в якому неодруженість пов’язується з 

поняттями «щастя, блаженство». Взагалі слід зазначити, що англійське слово 

«single», яке використовується на позначення стану безшлюбності, не є абсолютним 

синонімом слова «самотній», на відміну від української мови, де «неодружений», 

«безсімейний» дорівнює «самотній». Про це свідчать і вищенаведені значення слова 

«single», і той факт, що для вираження семантики власне самотності в англійській 

мові існують інші, окремі лексеми: «lonely», «solitary». Отже, самотність в англійсь-

кій мовній картині світу є відмежованою від безшлюбності, в той час як українське 

слово «самотній» вбирає в себе усі негативні конотації, пов’язані і з безшлюбністю і 

з самотністю як станом, що викликає у людини певний психологічний дискомфорт. 

Тому українське «самотній»  перекладається англійською мовою двояко: 1. lonely, 

solitary; 2. (безсімейний)  single. Крім того, очевидно, дещо різним є в англомовному 

та україномовному середовищах і ставлення до власне самотності. Переживання са-

моти як небажаного стану засвідчується в українській мовній картині світу наявніс-

тю ідіоматичних виразів «один як билина (билинка) у полі», «один як перст», «один 

як місяць у небі», «сам-самісінький», які не мають ідіоматичних аналогів в англійсь-

кій мові і перекладаються як  quite alone, all by oneself. Внаслідок несхвальної оцінки 

явища САМОТНІСТЬ в українській лінгвокультурі, певними негативними конотаці-

ями наділяються і слова «одинак», «одиначка», що позначають безсімейну людину. 

Стереотипи, що склалися в англо-американському культурному просторі у ві-

дношенні шлюбних стосунків, санкціонують самодостатність представників чолові-

чої статі, непріоритетність одруження для чоловіка. У цьому зв’язку варто згадати 

широковідомий вислів, який був введений в англійську мову видатним філософом 

епохи Ренесансу Френсисом Беконом:  hostages to fortune «дружина і діти», відпові-

дно: to give hostages to fortune  «вручати свою долю провидінню», тобто зв’язувати 

себе обов’язками, що перешкоджають вільному життю, вводити себе у такий стан, 

коли, як мовиться, людина сама собі не належить. Уперше цей вираз було викорис-

тано у 1625 році в частині філософського трактату Ф.Бекона під назвою «Про шлюб 

і безшлюбність», яку автор розпочинає наведенням аргументів на користь безшлюб-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


166 

 

ності: « Той, в кого є дружина та діти, віддав заручників долі, оскільки сім’я являє 

собою перешкоду на шляху здійснення великих справ, як доброчинних, так і зло-

чинних. Безперечно, що найліпші починання, які принесли найбільшу користь сус-

пільству, виходили від неодружених і бездітних людей, які і своїми прихильностя-

ми, і своїм багатством як би злилися із суспільством і обдарили його…» [Бэкон 1978 

: 366]. В американському мовленнєвому вжитку усічена форма вищенаведеної беко-

нівської максими ( He that hath wife and children hath given hostages to fortune ) набула 

статусу прислів’я, синонімічного широко відомим англійським пареміям  «Wedlock 

is a padlock» та «He travels the fastest who travels alone»  ( Подружні пута зв’язують 

руки й ноги. Шлюб позбавляє людину свободи).  

Загалом тема соціальної та емоційної незалежності чоловіка в англо-

американській культурі, необов’язковості одруження для представників чоловічої 

статі представлена як у паремійних висловленнях (Honest men marry soon, wise men 

not at all; Marry late or never; Always to court and never to wed is the happiest life that 

ever was led; Whoever is tired of a happy day, let him take a wifе; When going to sea, 

pray once; when going to war, pray twice; when going to be married, pray thrice; When a 

man takes a wife, he ceases to dread hell), так і в класичних цитатах, що увійшли до 

тезаурусу носіїв англійської мови: He was reputed one of the wise men that made an-

swer to the question when a man should marry?  “A young man not yet, an elder man not 

at all” (F.Bacon); Every woman should marry – and no man (B.Disraeli); It is a woman’s 

business to get married as soon as possible, and a man’s to keep unmarried as long as 

possible (G.B.Shaw); Advice to persons about to marry. – “Don’t”. (Punch, 1945) [OQ]. 

В англійській лінгвокультурі можна знайти нагадування і про те, що 

одруження стає на заваді не лише у кар’єрних справах, а і у дружніх стосунках: A 

friend married is a friend lost. Тому, хоча англо-американський паремійний фонд і 

містить прислів’я  He that has not got a wife is not yet a complete man або A man 

without a wife is but half a man (пор. з українським аналогом:  Доки чоловік не має 

жінки, доти не є чоловіком), численність паремійних одиниць та афоризмів щодо 

місця родини в житті чоловіка свідчать про прототиповість уявлення стосовно його 

самодостатності. 
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Натомість вагомі складові українського лінгвокультурного простору ствер-

джують саме неповноцінність безшлюбного чоловіка, його невідповідність загаль-

ноприйнятому у суспільстві позитивному стандарту. Скажімо, слово «холостий» має 

два значення: 1) неодружений; 2) марний, даремний; такий, від якого немає користі: 

холостий хід (машини), холостий постріл (пор.також: вихолостити ідею, зміст і 

т.п.). Семи незрілості, недорослості присутні  у споконвічній українській назві не-

одруженого чоловіка – парубок, відповідно: холостяцьке життя – парубоцтво, пару-

боцьке життя. Про несхвальне ставлення до чоловічої безшлюбності в українській 

культурі свідчить і те, що згідно з приписами українського селянського мовленнєво-

го етикету неодруженого чоловіка прийнято було називати на «ти» незалежно від 

його віку [Коваль-Костинська 2000: 187]. Тому типові для англо-американської тра-

диції застереження щодо погіршення життя чоловіка внаслідок втрати ним холостя-

цької свободи, в українському паремійному матеріалі є мало чисельними і, що зна-

менно, у ролі головної дійової особи тут з’являється козак: Козак женився, неначе 

утопився; Поки не женився, доти веселився; Не мав лиха, так оженився; Оженився 

– як за хмару закотився; Оженився, як на льоду обломився; Вступив у закон, як со-

бака у цибулю. Оженитися не напасть, та щоб, женившись, не пропасть [ Н: 392 ]. 

Лакунарні ж інформеми, що спостерігаються в українському паремійному фо-

нді, свідчать про добробутну та емоційну залежність чоловіка від своєї дружини. 

Обов’язковість одруження для чоловіка не ставиться під сумнів навіть у тому випа-

дку, коли шлюбні стосунки стають нестерпними, адже тоді йдеться не про прагнен-

ня розпочати нове, самодостатнє життя, а про необхідність зміни жінки: Ой, добрі 

люди будьте, другу жінку добудьте: ся як ворог зародилась [ Н: 403 ]. Страждання 

чоловіка з приводу шлюбу завжди пов’язані з тим, що йому не пощастило або може 

не пощастити з дружиною – розумною, відповідальною господинею дома, жінкою-

піклувальницею; звідси прислів’я та приказки з не притаманною для англо-

американського паремійного корпусу тематикою:  Не лихо журить і чужа сторінка, 

а невдала жінка; Нащо мені казна, якщо жінка без ума [ Н: 403 ].  

Жіноче ставлення до сімейних цінностей не вирізняється настільки явними ві-

дмінностями, як чоловіче. Адже в обох культурних просторах жінка сприймається 
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насамперед як берегиня роду, людина, що прагне знайти щастя перш за все у шлюб-

ному союзі. Саме такі культурно визначені гендерні настанови підтверджує понят-

тєво- та образно-ціннісний зміст концепту ЩАСТЯ, що актуалізується у сучасному 

англомовному дискурсі. Зокрема, якщо поняттєво-ціннісний зміст концепту ЧОЛО-

ВІЧЕ ЩАСТЯ відображає традиційні уявлення, пов’язані з реалізацією чоловіка в 

ролі УСПІШНОГО ПРОФЕСІОНАЛА та ГОЛОВИ СІМ’Ї, то відповідний зміст кон-

цепту ЖІНОЧЕ ЩАСТЯ корелює з уявленнями, згідно яким жінка є БЕРЕГИНЕЮ 

ДОМАШНЬОГО ВОГНИЩА [Братусь 2009]. Прийнятий у англомовному суспільс-

тві ступінь жіночої самостійності засвідчує, зокрема, є й той факт, що за англійсь-

кою традицією жіночим символом у рослинному світі визнається плющ саме через 

свою життєву необхідність на когось спиратися (“clinging habit”), нездатність до са-

мо підтримки і вічну залежність від опори у вигляді дерев або стін. Не зважаючи на 

те, що цю рослину годує власне коріння, вона не може існувати без партнера [ The 

Language of Flowers 1990: 61 ]. 

Проте англійські та українські паремії, що констатують санкціоновану суспі-

льством обов’язковість шлюбу саме для жінки, є дещо різними за численністю і сти-

лістичним тоном. Якщо єдине англійське прислів’я з цього приводу, яке нам вдалося 

знайти, не вирізняється особливою категоричністю (The girl that thinks no man is 

good enough for her is right; but she’s left), то більш численні українські паремії від-

повідної тематики є набагато емоційнішими. Це і наполегливі, досить жорсткі пора-

ди незаміжній дівчині (За перебір та чорта в двір; За вибірки дає Бог вигрібки; Не 

шпир носа, коли заміж хочеш), і не позбавлені гумористичного забарвлення відчай-

душні зойки щодо бажання не відійти від усталеного звичаю (Хоч без зубів і об од-

нім оку, аби цього року; Хоч за старця, аби не остацьця; Хоч за вола, аби дома не 

була; За кого віддать – аби не відстать [Н: 396 ]). Цікаво, що при цьому інформема 

«краще жити одному, ніж у нещасливому шлюбі» в українському варіанті міститься 

у пареміях лише «жіночого авторства»:  Лягла не клята, встала не м’ята (ніхто не 

лаятиме і не битиме, як дівуватиме); Сиди до сивої коси, а за ледащо не йди [Н: 395 

]; Ліпше весь вік дівувати, як з нелюбом проживати [Н: 19]). 
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У контексті такого трактування концепту БЕЗШЛЮБНІСТЬ в англомовній лі-

нгвокультурі цілком зрозумілою видається і ставлення до пов’язаного з ним концеп-

ту БЕЗДІТНІСТЬ, яке здобуло особливої наочності на початку 90-х років минулого 

століття з появою «Бездітної мережі» (The Childfree Network), що була створена ви-

кладачем однієї з каліфорнійських шкіл Леслі Лафейеттом. Метою товариства стало 

висловлення претензій суспільству, яке не толерує бездітних сімей, хоча все зроста-

юча кількість подружніх пар, що відмовляються від батьківства є достатньо промо-

вистим свідченням толерантності суспільства до бездітності [Дружбляк: 2009]. Вод-

ночас з виникненням цього руху в обіг було введено неологізм сhildfree  у значенні 

«добровільно бездітний» ( зокрема, у виразі childfree family подружня пара, що від-

мовляється від батьківства), яке на противагу прийменнику childless  має позитивні 

конотації, особливо примітні поряд з іншими словами аналогічної структури, котрі 

наділено семантикою зручності, безпеки і свободи: snag-free communication безпе-

решкодне спілкування, pain-free life життя без болю, hormone-free tomatoes помідо-

ри,що не містять гормонів, sugar-free gum жувальна гумка, що не містить цукру, pol-

lution-free area  екологічно чиста зона, problem-free performance  безпроблемне ви-

користання (якогось виробу).  

Нарешті, потрібно зазначити, що специфіка українських традицій у сфері ген-

дерних відносин визначається насамперед тим, що «українська традиційність» часто 

і чітко пов’язується з темою жінки, зокрема, з образом Берегині, який завжди пода-

вався та обстоювався як автентично український. Словосполучення  ж «український 

чоловік» вживається дуже рідко, а замість нього у засобах масової інформації та в 

публічних виступах звучить вираз «справжній чоловік», який , на думку дослідни-

ків, в українському контексті підкреслює  «несправжність» українського чоловіцт-

ва»  [Костюк 2009: 128].  

Деякі висновки, що містяться у порівняльних студіях, скерованих на виявлен-

ня відмінностей між українською та іншими слов’янськими лінгвокультурами, роб-

лять цілком правомірними припущення про більш фемінінну якість української ку-

льтури навіть у зіставленні з представниками того ж самого типу культур. Так, у до-

слідженні асоціативних характеристик концепту ЖІНКА в українській та польській 
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лінгвокультурах, зазначається дещо однобічне розуміння жінки в українській паре-

міологічній картині світу, де лексема «жінка» має двояку семантику: «дружина» та 

«особа жіночої статі», причому використовується у першому значенні у сім з поло-

виною разів частіше, ніж у другому. Натомість у польських пареміях «źona» (дру-

жина) відмежовується від «kobieta» (жінка), що на мовному рівні підтверджує спе-

цифіку аксіологічної константи української культури, в якій жінку здавна бачили і 

оцінювали насамперед крізь призму її сімейного статусу [Марчук 2008: 131].  

Усе вищевикладене красномовно свідчить про те наскільки різновекторними 

за визначенням ідеального типу народної свідомості є англо-американська та украї-

нська лінгвоспільноти внаслідок своєї належності до різних типів культур: маску-

лінної і фемінінної.  

 

 

 

 

 

 

                                         ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ  2 

        1. З огляду на те, що персоніфікація являє собою родову рису поетичного мов-

лення, об’єктом порівняльного аналізу  у роботі виступають поетичні ґештальти, 

котрі входять до такої ділянки англо-американської та української поетичних сис-

тем, як гендерна картина світу. Особливості процесів поетичної персоніфікації у 

різнонаціональних поетичних традиціях є закоріненими у специфічних рисах відпо-

відних мовних і концептуальних картин світу. 

        2. Поняття поетичної норми у порівняльній поетиці (за аналогією із запропо-

нованою Ю.С. Степановим  стилістичною нормою для порівняльної стилістики) 

спирається на когнітивну складову поетичної картини світу. Когнітивна сутність по-

етичного образу світу полягає, своєю чергою,  у тому, що останній є індивідуальним 

переломленням національної концептосфери або колективною репрезентацією дійс-

ності в етнокультурній свідомості певного мовного середовища. Відповідно можна 
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виділити два аспекти поетичної норми: лінгвопоетичний і концептуальний. Лінгво-

поетична норма, яка, за визначенням Ю. Тинянова,  є результантою власне поетич-

ного та мовного ряду, знаходить своє повноцінне вираження у граматичній поетиці, 

що у контексті цієї роботи спостережено на матеріалі творів української поезії. Дос-

лідження ж англомовних поетичних творів скеровані на вивчення тієї іпостасі лінг-

вопоетичної норми, що являє собою результанту взаємодії норми літературної мови 

і норми ідіостилю. Концептуальна поетична норма пов’язана з проявами в автор-

ській свідомості домінант ментального світу нації (національної концептосфери).  

3. Основу для формування лінгвопоетичної норми у досліджуваних поетич-

них традиціях складають ті особливості мовних картин світу, що визначають специ-

фіку гендерного профілю англійської та української мов. Під гендерним профілем 

мови розуміємо пропорційний зріз, що відбиває можливості, котрі надає певна мова 

для персоніфікації об’єктів та абстрактних понять у вигляді сутностей чоловічого 

або жіночого роду.  Він дозволяє з’ясувати, яка модель персоніфікації є більш узви-

чаєною для даної поетичної картини світу: маскулінна, фемінінна чи змішаного 

типу. 

3.1. Категорія роду ніколи не мала в англійській мові сильних позицій і навіть 

за часів свого існування у статусі граматичної категорії відзначалася браком чітких 

формальних ознак. На сучасному ж етапі, коли рід визначається не формою слова, а 

його значенням, алегорична персоніфікація абстрактного поняття або неживого 

об’єкта може здійснюватися лише за певною концептуальною матрицею. Такі тра-

диції алегоричної персоніфікації дозволяють констатувати приблизну гіпотетичну 

рівновагу між чоловічими і жіночими уособленнями в англійській мові, яка наділяє 

ознаками чоловічого роду активні сили, рішучі дії  і.т.п., приписуючи жіночій рід 

слабкішим силам, тендітним почуттям тощо.  

3.2. Домінантність фемінінного начала у гендерному профілі української мов-

ної картини світу було визначено внаслідок порівняльного аналізу 564 вихідних 

одиниць української мови, що співвідносяться з п’ятьма тематичними підрозділами і 

позначають ті базисні предмети та явища реальності, які через свою субстанціона-

льну значимість найчастіше піддаються персоніфікації у художньому та нехудож-
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ньому мовленні, та семантично еквівалентних їм лексичних одиниць з дев’яти мов 

світу. Обрані для аналізу мови належать до двох мовних сімей (індоєвропейської та 

афразійської), а мови індоєвропейської сім’ї – до чотирьох мовних груп 

(слов’янської, германської, романської і грецької). У ході дослідження виділено три 

типи гендерного профілю мови: фемінінний, маскулінний та змішаний. Фемінінний 

профіль домінантного типу має українська мова (більше ніж 50 % лексем жіночого 

роду у кожному з п’яти тематичних підрозділів). Фемінінний профіль латентного 

типу виявлено на матеріалі болгарської, новогрецької та польської мов (слова жіно-

чого роду переважають у чотирьох з п’яти підрозділів) та російської мови (з доміну-

ванням лексем жіночого роду лише у п’ятому тематичному підрозділі). Прикладом 

мов з маскулінним профілем домінантного типу є, насамперед, іврит (кількість лек-

сем чоловічого роду перевищує 60% у першому, третьому та четвертому підрозділах 

і 55 % у другому підрозділі та становить майже 80 % у п’ятому підрозділі). Той са-

мий тип гендерного профілю мають також французька, іспанська та італійська мови, 

які хоча й поступаються івриту за підсумковими показниками, але в цілому кількість 

лексем чоловічого роду складає в них більше ніж половину від загальної кількості 

проаналізованих одиниць. Маскуліний профіль латентного типу спостерігається у 

німецькій мові, щоправда, оскільки перевага слів чоловічого роду є у цьому випадку 

не досить виразною, його більш слушно назвати гендерним профілем змішаного ти-

пу. 

4. Концептуальна поетична норма створюється за рахунок домінант концеп-

туального змісту елементів дихотомії «чоловіче / жіноче» в англійській та українсь-

кій лінгвокультурах. За даними аналізу концептів МАСКУЛІННІСТЬ :: ФЕМІНІН-

НІСТЬ можна констатувати наступне: 

4.1.Менталітет західних та східних індоєвропейців відзначається різновектор-

ністю ідеальних норм, позаяк перші вбачають ідеальний тип у чоловічій, а другі –  у 

жіночій іпостасі. Відповідно, чоловіче начало становить ідеальну норму англійської 

народної свідомості, що у наочний спосіб проявляється в англосаксонській культур-

ній традиції. До панівних напрямків літературно-філософської думки, котрі сформу-

валися в англомовному культурному просторі, належать патріархальна доктрина 
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(утвердження примату чоловічого), сентиментальна доктрина (платонізація чолові-

чого та жіночого з усуненням дистинкції між ними), та поствікторіанський ідеал 

емансипованої жінки. Проте очевидною є пріоритетність настанов першої доктрини, 

що, зокрема, засвідчується вкоріненим у народній свідомості зв’язком між «англій-

ськістю» та маскулінністю. Достатньо яскраво виражена також співвіднесеність ма-

скулінного з позитивним началом, а жіночого з негативним.  

4.2. Компаративний аналіз гендерних стереотипів свідчить про відмінність 

змісту концептів МАСКУЛІННІСТЬ::ФЕМІНІННІСТЬ в англо-американській та 

українській лінгвокультурах. Домінантність, активність, рішучість та самодостат-

ність, що вважаються родовими властивостями представників чоловічої статі, ви-

ступають в англійській традиції беззаперечними складовими маскулінності, на про-

тивагу покірливості, слабкості, пасивності, чуттєвості й залежності як загальнови-

знаним у суспільстві провідним характеристикам осіб жіночої статі. Тому перша по-

зиція усіх розглянутих протиставлень («домінування ::покора», «сила, активність, 

рішучість::слабкість, пасивність, чуттєвість», «самодостатність::залежність», «здат-

ність узяти під опіку::прагнення бути узятим під опіку») незмінно співвідноситься в 

англійській фразеологічній картині світу з чоловічим началом, а друга – з жіночим. 

Натомість в українській лінгвокультурі немає настільки однозначної кореляції, 

адже, як випливає з аналізу мовного матеріалу, український чоловічий стереотип 

радше кореспондується з деякими протилежними характеристиками: пасивність, за-

лежність, прагнення бути узятим під опіку. Водночас активність, рішучість, самодо-

статність, здатність узяти під опіку, а іноді й домінування, є, згідно з санкціонова-

ними суспільством очікуваннями, позитивними проявами жіночого характеру. 

4.3. Різновекторність ідеальних норм, що існує в англо-американській та укра-

їнській ментальності, є безпосередньою причиною приналежності порівнюваних ет-

носпільнот до двох різних типів культури: за класифікацією Г.Ховстеде, відповідно, 

маскулінного:: фемінінного та індивідуалістичного :: колективістського. Зазначена 

закономірність визначає нейтральне (прототипове для англійської ментальності), а 

іноді й позитивне ставлення до безсімейного стану людини, ствердження її самодо-

статності, особливо у відношенні осіб чоловічої статі. На противагу цьому українсь-
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ке суспільство традиційно санкціонує  примат родинних зв’язків, обов’язковість 

шлюбу для обох статей і несхвальну оцінку безсімейного статусу для людини. 
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           РОЗДІЛ 3. ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ 

            ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ.  ПОЕТИЧНИЙ ПАРАЛАКС 

 

Етнопоетичні особливості персоніфікації виникають, з одного боку, на грунті 

тих паралактичних мовних та етнокультурних характеристик, що їх було розглянуто 

у попередньому розділі. З іншого боку, оскільки ідея статі має окрім біологічного і 

соціального аспектів, ще й символічний аспект, який є предметом філософського 

аналізу (чоловіче = дух, культура, раціональність, божественне; жіноче = природа, 

чуттєвість, земне, тілесне), то відмінності у філософських традиціях також певним 

чином позначаються на підсумковому ґештальті чоловічої й жіночої персоніфікації 

у порівнюваних поетичних моделях світу. Позаяк західноєвропейська філософська 

думка побудована на принципі раціональності, то вона має чоловічу спрямованість, 

натомість українська традиція є більш зорієнтованою на жіночий філософсько-

культурологічний ідеал – достатньо пригадати хоча б кардіоцентризм або філософію 

Серця Григорія Сковороди [Соловьёв 1989: 159-181; Пригодій 2002]. Тому символі-
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чне осмислення персоніфікованого образу, яке, крім усього іншого, передбачає ви-

хід на глибинні архетипічні ментальні комплекси, є ще одним чинником специфіч-

ного ґештальтного форматування персоніфікованого образу у порівнюваних поети-

чних традиціях.  

 

3.1. Маскулінно-фемінінна категоризація  англо-американського поетич-

ного універсуму 

3.1.1. Сталі поетичні ґештальти 

Оскільки в англійській мові рід є не морфологічною, а ментальною категорі-

єю, його вибір в поетичному тексті визначається тими стереотипами, що утвердили-

ся в лінгвокультурному середовищі. По суті йдеться про категоризацію об’єктів, 

явищ та абстрактних понять за певними узвичаєними в англо-саксонській культурі 

концептуальними матрицями. Тобто причислення до чоловічого або жіночого роду 

під час поетичної персоніфікації здійснюється у відповідності до того змісту, який 

набув той чи інший образотвірний концепт в англомовній культурі. 

 

3.1.1.1. Крос-текстовий ґештальт-кластер персоніфікованих сутностей чо-

ловічого роду   

Віднесення певного образу до чоловічого роду визначається існуючими в анг-

ло-саксонській культурі стереотипами, згідно з якими маскулінність асоціюється з 

силою фізичною та духовною, активністю, енергійністю, а іноді й з агресивністю. 

Тому відповідну лінгвопоетичну ознаку статі отримують ті образотвірні концепти, в 

яких за узвичаєними в англо-американському лінгвокультурному просторі уявлен-

нями присутні смисли «сила», «активність», «енергійність».  Поруч з цим домінант-

ним критерієм для формування ґештальту у вигляді сутності або істоти чоловічої 

статі можна виділити ще один, додатковий, що є традиційно характерним для літе-

ратурних текстів. Він пов’язаний з алегоризацією тих якостей людської натури, кот-

рі за імперативом культурного стереотипу асоціюються з чоловічим началом. 

Базові категорії існування-неіснування (ґештальти LIFE::DEATH)  
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Маскулінність у її найбільш типовій, загостреній формі проявляється в ґешта-

льті смерті, як зазвичай потужнішого і агресивнішого начала. Таке поетичне тракту-

вання співвіднесеності LIFE::DEATH підсумовується в концептуальній метафорі: 

LIFE = ВІН – ЦЕ СЛАБКИЙ СУПРОТИВНИК СМЕРТІ. У цьому зв’язку доречно 

навести байронівський розгорнутий образ тріумфаторки-смерті, яка гучним сміхом 

святкує свою перемогу над життям: And thus Death laughs, – it is sad merriment, // … 

// Why should not Life be equally content  // With his superior, in a smile to trample // Up-

on the nothings which are daily spent // Like bubbles on an ocean much less ample // Than 

the eternal deluge, which devours // Suns as rays – worlds like atoms – years like hours? 

[ДЖ: 330]. Аналогічний ґештальт LIFE надається у відомій метафорі Вільяма Шек-

спіра, котра об’єднує декілька образних дефініцій життя, кожна з яких актуалізує 

сугестії крихкості, слабкості цієї сутності і болючої, безпорадної недоречності її зу-

силь перед лицем неминучої смерті. В межах цієї метафори поруч з уподібненням 

життя до полум’я недовго палаючої свічки, до казочки, яку розповідає недоумкувата 

людина, з’являється образ життя-бездарного актора, чий нетривалий виступ може 

вразити лише своєю жалюгідністю:  Life’s but a walking shadow, a poor player // That 

struts and frets his hour upon the stage // And then is heard no more  (W.Shakespeare) 

[CW: 1003]. 

Нарешті, переконливим прикладом актуалізації вищезазначених фігур у ґеш-

тальті LIFE може слугувати поезія Е.Е.Каммінгса, в якій життя та смерть поста-

ють в образі старої й молодої істоти; відповідно цей вірш побудовано на скрізному 

протиставленні немічного дідугана у недоладних оксамитних штанях та з вінком 

квітів на голові, який у напівсні постійно вигукує недоречні іноземні слова (образ 

життя), та самовпевненого грошовитого молодика у повному розквіті сил (образ 

смерті): 

Suppose 

Life is an old man carrying flowers on his head. 

young death sits in a café 

smiling, a piece of money held between 

his thumb and first finger 
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( i say “will he buy flowers” to you 

and “Death is young 

life wears velour trousers 

life totters, life has a beard” i 

say to you who are silent, – “Do you see 

Life? he is there and here, 

or that or this 

or nothing or an old man 3 thirds 

asleep, on his head 

flowers, always crying 

to nobody something about les 

roses les bluets  

                           yes 

                                     will He buy? 

Les belles buttes – oh hear 

i pas chères”)                      (e.e.cummings) [SP: 7] 

Достатньо красномовним видається також те, що останнім акордом цієї поезії 

є поява леді Afterwards («Після», «Пізніше»), яка надає перевагу молодому чолові-

кові. 

За чоловічим асоціативним стереотипом вибудовується в англо-американській 

культурі й ґештальт смерті, що зафіксовано на рівні мови її сталою перифрастичною 

назвою  King of Terrors. Очевидно, що підґрунтям для саме чоловічого уособлення 

смерті виступає її всемогутність та невблаганність, беззаперечна влада над всім жи-

вим (= смертним), яке рано чи пізно має відійти у небуття. Перелічені характеристи-

ки цілком узгоджуються зі стереотипними домінантними рисами чоловічого єства: 

владність, непохитність, твердість намірів, жорсткість, котрі виступають фігурами 

ґештальту смерті в англо-американській поетичній традиції. Тому смерть у чолові-

чій іпостасі постає як безжалісний руйнівник, або агресивний загарбник, або недо-

сяжна коронована особа – володар царства мертвих. Слід зазначити, що загалом об-

раз смерті має в англо-американській поетичній картині світу значно більше пере-
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конливих маскулінних репрезентацій, ніж образ життя, що є цілком природним, 

зважаючи на неабиякий «маскулінний» потенціал відповідної концептуальної мат-

риці: DEATH = ВІН – ЦЕ ВЕРХОВНА ВЛАДА: To that high Capital, where kingly 

Death // Keeps his pale court in beauty and decay // He came… (P.B.Shelley)[PPB: 326]; 

Lo! Death has reared himself a throne // In a strange city lying alone // Far down within 

the dim West [ПТ (2):96]; DEATH = ВІН – ЦЕ НЕВІДСТУПНА РУЙНІВНА СИЛА: 

Now with the drops of this most balmy time // My love looks fresh, and // Death to me sub-

scribes, // Since, spite of him, I’ll // live in this poor rime, // while he insults o’er dule // 

and speechless tribes (W.Shakespeare) [CW: 1297]; DEATH = ВІН – ЦЕ ПОТУЖНА 

АГРЕСИВНА ІСТОТА: In the dark there careers – // As if Death astride came // To 

numb all with his knock.... (Th.Hardy) [NWS: 95];Oh! o’er the eye Death most exerts his 

might,// And hurls the Spirit from her throne of light (G.G.Byron) [SB: 348]; DEATH = 

ВІН – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Cold Death had taken his first citadel. (E.Sitwell) [OB: 238]. 

Фігура верховенства, владності у ґештальті смерті може також поєднуватися з фігу-

рою руйнації: DEATH = ВІН – ЦЕ ВЕРХОВНА РУЙНІВНА СИЛА: But the sough 

and swing of a mighty wing // The prison seemed to fill, // For the Lord of Death with icy 

breath // Had entered in to kill (O.Wilde) [ИПДТ: 135] 

У метафорі DEATH = ВІН – ЦЕ ГРІЗНИЙ, БЕЗЖАЛІСНИЙ ВОРОГ, що акту-

алізується у вірші Едни Сент Вінсент Міллей «Conscientious Objector», представлена 

ще одна споконвічна роль чоловіка – роль воїна. Вже сама назва твору, що перекла-

дається як «особа, котра відмовляється від несення військової служби з релігійних 

чи інших міркувань», сповіщає про стан війни зі смертю, в якому перебувають усі 

живі, і про відмову поетеси підсобляти заклятому ворогу. Цей вірш є своєрідною 

декларацією намірів чинити опір до останнього, не здаючи своїх братів, тобто тих, 

хто належить до країни живих: 

I shall die, but that is all that I shall do for Death. 

I hear him leading his horse out of the stall; I hear the clatter on the barn floor. 

He is in haste; he has business in Cuba, business in the Balkans, many calls to make this 

morning. 

But I will not hold the bridle while he cinches the girth. 
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And he may mount by himself: I will not give him a leg up. 

Though he flick my shoulders with a whip, I will not tell him which way the fox ran. 

With his hoof on my breast, I will not tell him where the black boy hides in the swamp. 

I shall die, but that is all that I shall do for Death; I am not on his payroll. 

I will not tell him the whereabouts of my friends nor of my enemies either. 

Though he promise me much, I will not map him the route to any man’s door. 

Am I a spy in the land of the living, that I should deliver men to Death? 

Brother, the password and the plans of our city are safe with me; never through me 

Shall you be overcome.           [MB: 427] 

Образ вершника є символічною презентацією мотиву зухвалості смерті, яка 

усвідомлює свою всепереможність, і одночасно ствердженням того об’єктивного 

факту, що врешті решт смерть вполює свою здобич, адже вершник це завжди персо-

наж з символікою верховенства, первинності. Тому боротьба, про яку йдеться, являє 

собою протистояння завідомо більш сильному супротивнику, жорстокість і невід-

ступність якого двічі підкреслено деталями метафоричного опису: «Though he flick 

my shoulders with a whip, I will not tell him which way the fox ran»; «With his hoof on my 

breast, I will not tell him where the black boy hides in the swamp». 

На додаток до вже сказаного, потрібно зауважити, що чоловічій рід поняття 

«смерть» може також увиразнювати беззахисність і безпорадність людини перед ли-

цем вічності: I could not look on Death, which being known, //  Men led me to him, blind-

ful and alone…(R.Kipling) [OL: 143]. 

Отже, безумовно прототиповими для англо-американської поезії від часів Ві-

льяма Шекспіра до XX століття є «силові» імплікації ґештальту DEATH, коли його 

сталими фігурами стають верховенство, владність, жорстокість та агресивність . На-

багато рідше трапляється фігура «милосердя», за допомогою якої актуалізується об-

раз смерті, котра визволяє від нестерпного життя. У цьому контексті смерть іноді 

постає як істота чоловічої статі, що спроможна на виявлення делікатності й прияз-

ного ставлення по відношенню до чарівної, лагідної жінки, – DEATH  = ВІН – ЦЕ 

МИЛОСЕРДНА ДО ГАРНОЇ ЖІНКИ ІСТОТА: 

In life itself she was so still and fair, 
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That Death with gentler aspect withered there; 

And the cold flowers her colder hand contained, 

In that last grasp as tenderly were strained 

As if she scarcely felt, but feigned a sleep – 

And made it almost mockery yet to weep.                        (G.Byron) [SB: 348] 

Привітне і поважне обходження чоловіка-смерті може примусити представни-

цю протилежної статі беззастережно підкоритися волі цього галантного кавалера і 

піти за ним слідом, забувши про усі свої земні справи, – DEATH = ВІН – ЦЕ ДОБРЕ 

ВИХОВАНА, СВІТСЬКА ОСОБА:  Because I could not stop for Death  // He kindly 

stopped for me // … // We slowly drove, he knew no haste, // And I had put away // My la-

bour, and my leisure too, // For his civility (E.Dickinson) [MB: 199]. 

Таким чином, маємо ту ж саму фігуру верховенства у ґештальті смерті, але в 

цьому випадку домінантність стверджує себе несиловим шляхом.  

Багатовіковий алгоритм маскулінної персоніфікації зберігається і в англомов-

ній поезії ХХ століття, однак, водночас ґештальт смерті помітно втрачає ту гріз-

ність, що була притаманною йому в поетичних текстах попередніх епох. Адже єди-

ним образом, що є суголосним за своєю емоційною модальністю поетичній свідомо-

сті минулих століть, виступає змальована Е.Е.Каммінгсом абстрактна  безжалісна 

істота чоловічої статі, під чією косою гинуть найпрекрасніші квіти : who’s most 

afraid of death? thou art of him // utterly afraid, I love of thee // (beloved) this and truly I 

would be // near when his scythe takes crisply the whim // of thy smoothness. and mark the 

fainting // murdered petals. with the caving stem. // But of all most would I be one of them 

// round the hurt heart which do so frailly cling…[SP: 67]. У цілій низці інших поезій 

того ж Е.Е.Каммінгса ґештальт смерті пов’язується то з  блакитнооким хлопчиком 

(how do you like your blueyed boy // Mister Death), то із зухвалим грошовитим моло-

диком (young death sits in a café // smiling, a piece of money held between // his thumb 

and first finger), то з колоритним лахмітником, який завжди вчасно приходить за 

черговою партією мотлоху: 

I am glad God saw Death 

And gave Death a job taking care of all who are tired of living: 
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When all the wheels in a clock are worn and slow and the connections loose 

And the clock goes on ticking and telling the wrong time from hour to hour 

And people around the house joke about what a bum clock it is, 

How glad the clock is when the big Junk Man drives his wagon 

Up to the house and puts his arms around the clock and says: 

“You don’t belong here, 

You gotta come 

Along with me”, 

How glad the clock is then, when it feels the arms of the Junk Man close  

around it and carry it away.               [SP: 177] 

У цих образних втіленнях смерть постає як персонаж повсякденного життя, 

який буденно робить свою справу. Однак, попри усю прозаїчність образу фігура 

владної невідворотності залишається прототиповою у ґештальті DEATH й у творах 

авторів ХХ століття.   

І хоча у жіночій поезії ХХ століття можна знайти також досить романтичні 

персоніфікації смерті, які продовжують традицію представлення цього образу у ви-

гляді люб’язної особи або імпозантного залицяльника, вони так чи інакше ствер-

джують ту ж саму домінантність галантного чоловіка. Прикладом є, скажімо, ось 

такий ліричний і водночас дещо гангстерський портрет смерті, наданий у вірші Лай-

зел Муеллер «The Lonesome Dream», – DEATH = ВІН – ЦЕ ЧЕМНА, ГАЛАНТНА 

ОСОБА: In this America, death // is virginal also, roaming // the good, great valley // in 

his huge boots, his shadow // steady and lean, his pistol // silver, his greeting clear // and 

courteous as a stranger’s // who looks for another – a mind //  to share his peaceful eve-

nings [CAP (2): 237]. 

Чоловіча персоніфікація смерті з присутністю того ж мотиву невідворотності 

може бути непрямою, як, приміром, у поезії Луїзи Глюк «Cottonmouth Country», во-

на декодується як DEATH = ВІН – ЦЕ НАПОЛЕГЛИВИЙ ЗАЛИЦЯЛЬНИК, з одно-

го боку, із двозначності слова «to woo», котре означає і «шукати когось, гнатися за 

кимось», і «свататися, просити руки дівчини», а, з іншого боку, з жіночого авторства 
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твору: Fish bones walked the waves off Hatteras. // And there were other signs // That 

Death wooed us, by water, wooed us // by land… [CAP: 96]. 

Підсумовуючи сказане можна констатувати, що гендерне форматування крос-

текстового ґештальту смерті в англо-американській поетичній картині світу ґрунту-

ється переважно на характеризуванні цієї персоніфікованої сутності у термінах вер-

ховенства / домінантності, сили і насильства. Так, у 40 % усіх метафоричних кон-

текстів смислова фігура у ґештальті DEATH ідентифікується як «агресивна сила / 

насилля»,  у 30 % – «владна сила / верховенство», у 20 % – «переможна сила», і ли-

ше у 10 % метафор – «милосердя». 

Категорії часу (ґештальти TIME, AGE, СENTURY) 

Потужність сили часу знаходить вираження  у тому, що фігура «маскулін-

ність» стає частиною як самого ґештальту TIME, так і семантично споріднених з 

ним AGE, СENTURY, причому в англо-американській поетичній картині світу час 

наділяється не меншою владою і силою, ніж сама смерть.  

Найбільш численну групу уособлених репрезентацій цього образу складають 

ті контексти, в яких час наділено непоборною силою і невблаганністю, котра часто 

трактується як агресивність і жорстокість, – TIME = ВІН – ЦЕ НАДПОТУЖНА, 

НЕПІДВЛАСНА ЛЮДСЬКІЙ ВОЛІ, РУЙНІВНА СИЛА: Devouring Time, blunt thou 

the lion’s paws, // And make the earth devour her own sweet brood;// Pluck the keen teeth 

from the fierce tiger`s jaws, // And burn the long-liv’d phoenix in her blood…  

(W.Shakespeare) [CW: 1284]; With Time’s injurious hand crush’d and o’erworn 

(W.Shakespeare) [CW: 1291]; Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks // 

Within his bending sickle’s compass come (W.Shakespeare) [CW: 1299]; And nothing 

‘gainst Time’s scythe can make defence // Save breed, to brave him when he takes thee 

hence (W.Shakespeare) [CW: 1283] та інш. Фактор всемогутності часу знаходить об-

разне втілення також у метафорі верховенства, – TIME = ВІН – ЦЕ ІСТОТА, НАДІ-

ЛЕНА ВЛАДНОЮ ВЕЛИЧЮ:…submitting // All that the God of Nature hath conferred, 

// All that he holds in common with the stars, // To the memorial majesty of Time // Imper-

sonated in thy calm decay! (W.Wordsworth) [PW: 170-171]. 
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У зв’язку з  прототиповістю фігур руйнації та невблаганної жорстокості у ґеш-

тальті TIME  з’являється й тема героїчного протиборства з часом, у який людини 

вступає людина, бажаючи зберегти найдорожчі спогади або творіння свого духу, – 

TIME = ВІН – ЦЕ ГРІЗНИЙ СУПРОТИВНИК ЛЮДИНИ: Time doth transfix the 

flourish set on youth, // And delves the parallels in beauty’s brow, // Feeds on the rarities 

of nature’s truth, And nothing stands but for his scythe to mow: // And yet to times in hope 

my verse shall stand, // Praising thy worth, despite his cruel hand (W.Shakespeare) [CW: 

1290]; And all in war with Time for love of you, // As he takes from you, I engraft you now 

(W.Shakespeare) [CW: 1283]. 

Ще один «маскулінний» метафоричний мотив, що є досить узвичаєним в анг-

лійській класичній поезій, бере початок у царині історико-культурних традицій. Він 

пов’язаний з тим, що в Англії минулих століть час персоніфікували не лише верба-

льно, але й у зображеннях, матеріалізуючи його у вигляді старого лисого чоловіка з 

одним-єдиним пасмом волосся, що спадає на чоло. Цей алегоричний образ втілював 

думку про марність будь-яких зусиль повернути минуле або наздогнати згаяний час. 

Такий історично освячений стереотип уособлення часу спрацьовує й у поетичному 

осмисленні відповідної категорії , – TIME = ВІН – ЦЕ ЛІТНЯ ПОВАЖНА ІСТОТА: 

Since Momus comes to laugh below // Old Time begin the show (J.Dryden)[PPSG: 

143];…till old Time // Folds his wings? (W.Wordsword) [PW: 163];…or counting for old 

Time // His minutes (W.Wordsworth) [PW: 226]; …to what straits old Time reduces // 

Frail man, when paper – even a rag like this, // Survives himself, his tomb, and all that’s 

his (G.Byron) [ДЖ: 149]. 

Фігура милосердя у ґештальті TIME  виникає у надзвичайно рідкісних випад-

ках і контекстуально пов’язується з постаттю жінки. Підкоряючись логіці чоловічої 

психології невблаганний у своїй жорстокості Час може змилостивитись над пред-

ставницею прекрасної статі, яка спромоглася здобути його прихильність, – TIME = 

ВІН – ЦЕ МИЛОСЕРДНА ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЖІНКИ СУТНІСТЬ: Laura was 

blooming still, had made the best // Of Time, and Time returned the compliment, // And 

treated her genteelly, so that, dressed, // She looked extremely well where’er she went 

(G.Byron) [SB: 43]; But Adeline was of the purest vintage // The unmingled essence of the 
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grape: and yet // Bright as a new Napoleon from its mintage, // Or glorious as a diamond 

richly set; // A page where Time should hesitate to print age (G.Byron) [ДЖ: 476]. 

З огляду на таку усталену традицію поетичної персоніфікації часу саме у чо-

ловічій подобі, не дивно, що його маскулінна природа не викликає жодних сумнівів 

й у поетів ХХ століття, які або нагадують про неї побіжно відповідним «силовим» 

епітетом, котрий імплікує характеристики чоловічої натури  (What a mad blacksmith 

creation is // Who blows his furnaces until the stars fly upward // And iron Time is 

hot…(Chr.Fry) [OB: 109]), або ж підтримують тенденцію до репрезентації часу у ви-

гляді чемного кавалера, – TIME = ВІН – ЦЕ ШАНОБЛИВА, ЛЮБ’ЯЗНА З ЖІНОЦ-

ТВОМ СУТНІСТЬ: Sigh no more, ladies. Time is male, // and in his cups drinks to the 

fair. // Bemused by gallantry, we hear // our mediocrities over-praised (A.Rich) [VB: 361]. 

Ґештальт TIME зберігає свій «маскулінний» потенціал й у тих поетичних кон-

текстах, де він не набуває безпосередньої метафоричної презентації у ролі сутності 

чоловічої статі, але трактується як такий, що прямо пов’язаний з чоловічим ремес-

лом та зброєю: The archer with time // as his arrow – has he broken // his strings that the 

rainbow // is so quiet over our village? (R.S.Thomas) [HB: 298]. З іншого боку, тради-

ційний ґештальт часу зазнає певних змін відповідно до естетичних тенденцій поети-

чного мистецтва ХХ століття, перетворюючись, приміром, на чудернацького кравця, 

робітника сфери обслуговування з Третьої Авеню в Нью-Йорку. Завдяки лексемам 

«contortive» та «clowned» цей персонаж вписано автором нижченаведеного твору у 

контекст циркового дійства, проте наприкінці строфи сугестії циркацтва набувають 

дещо потойбічного відтінку внаслідок зведення у єдиній метафорі мумій та манеке-

нів з майстерні Часу-кравця: For their ornateness  // Time, the contortive tailor, // on 

and off, // clowned with sweat-sculptured cloth // to press // upon these irreparable dum-

mies // an eerie undress // of mummies // half unwound (M.Loy) [HB: 70]. 

Ґештальт AGE здобуває в англо-американській поезії аналогічні маскулінні 

характеристики і, в річищі провідних тенденцій персоніфікації базового ґештальту 

TIME, позиціонується або як потужний супротивник автора у його боротьбі за світлі 

спогади про кохану людину (For such a time do I now fortify // Against confounding 

age’s cruel knife, // That he shall never cut from memory // My sweet love’s beauty 
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(W.Shakespeare) [CW: 1291]), або як немічний дід (The little Actor cons another part; // 

Filling from time to time his “humorous  stage!”// With all the Persons, down to palsied 

Age (W.Wordsword) [PW: 248], або ж просто як істота чоловічої статі (Old age has yet 

his honour and his toil (A.Tennyson ) [PPL: 58]). Як чоловіча сутність осмислюється у 

поетичних контекстах і  Століття: The land’s sharp features seemed to be // The Centu-

ry’s corpse outleant, // His crypt the cloudy canopy, // The wind his dead lament  (Th. 

Hardy) [HB: 3]. 

Отже, при гендерному форматуванні крос-текстового ґештальту TIME, фігури 

агресивності та руйнації набувають ще більшої рельєфності й прототиповості, ніж 

при гендерному форматуванні крос-текстового ґештальту DEATH. Майже у поло-

вині усіх метафоричних контекстів (48 %) Час постає як потужна агресивна сила і 

тільки 7,4 % метафор репрезентують його у вигляді милосердної сутності.  

Сильні почуття, пристрасті, емоції (ґештальти LOVE, PASSION, 

DESPAIR, REMORSE, FEAR, JOY, LAUGHTER)  

Ґештальт любові, кохання міцно пов’язаний в англо-американській поезії з 

алегоричними персоніфікаціями  чоловічого роду. Маскулінність образу любо-

ві/кохання, своєю чергою, задає чіткий вектор його інтерпретації: Він–

любов/кохання наділений великою внутрішньою силою, яка здатна долати будь-які 

перешкоди, рішуче стверджуючи свою правоту і всепереможність. Такий або анало-

гічний текст може отримувати смисловий розвиток завдяки введенню відповідної 

силової атрибутики, скажімо, у вигляді зброї, як це трапляється у вірші «To the Lord 

Love» (M.Field) [PPB: 368]. Маскулінна іпостась головного образу поезії, що заяв-

лена у заголовку титулом «лорд» і підтверджена у перших рядках твору (Lord Love, 

to thy great altar I retire), набуває подальшого розгортання через наділення Лорда 

Любові/Кохання потужною зброєю, яка належить кожному, хто визнає його своїм 

життєвим поводирем (Love, thou hast weapons visionary, bright // Keep me perpetual in 

grace and fire!). Отже, концептуально метафора зводиться до формули: LOVE =ВІН 

– ЦЕ ОЗБРОЄНА ВОЙОВНИЧА ІСТОТА АБО СУТНІСТЬ, ЩО НАДАЄ ЗБРОЮ.  

Якщо в останньому з вищенаведених рядків поняття зброї пов’язується зі сти-

хією вогню лише опосередковано, то в деяких контекстах зброя любові може отото-
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жнюватися з вогнем. Таким чином стихія, що традиційно асоціюється з коханням, 

актуалізує також свою символічну співвіднесеність з чоловіком: Love beats in every 

vein, from every eye // Darts his contagious flames.                     (W.Somerville) [PBEC: 

267]; No; ‘tis resistance that inflames desire; // Sharpens the darts of love, and blows his 

fire (J.Dryden) [PPSG: 278]. 

Таке зрощення ґештальту любові зі стереотипними уявленнями про якості чо-

ловічої натури проявляється і у тих випадках, коли безпосереднє посилання на чо-

ловічий рід є відсутнім, але при цьому образ позиціонується як силовий, а, отже, та-

кий, що має чоловічі конотації. Скажімо, восьмирядковий вірш С.Т.Колріджа  

«Song», який побудовано на метафорі LOVE – ЦЕ ЗБРОЯ через уподібнення любові 

до меча з настільки гострим лезом, що воно прорізає піхви, безумовно, продовжує 

ту традицію тлумачення ґештальту любові, яка спирається на актуалізацію силових, 

маскулінних характеристик відповідного образу.  Адже у вірші у класичний спосіб 

збережено символічне співвіднесення чоловічого начала зі зброєю (по-перше, через 

провідний образ меча, по-друге, шляхом подвійного звертання до слова «blade» – 

лезо), та зі стихією вогню: «Love’s flashing blade» – блискуче, сліпуче лезо, «the 

flashes of the blade» – блиск (= спалахування) клинка : 

Though veiled in spires of myrtle-wreath, 

Love is a sword which cuts its sheath, 

And through the clefts itself has made, 

We spy the flashes of the blade! 

But through the clefts itself has made 

We likewise see Love’s flashing blade, 

By rust consumed, or snapt in twain; 

And only hilt and stump remain.              [PPSR: 108] 

Аналогічне уподібнення любові та зброї трапляється й у сонеті LVI Вільяма 

Шекспіра, причому маскулінізації у метафоричний спосіб зазнає тут зброя: Sweet 

love, renew thy force; be it not said // Thy edge should blunter be than appetite, // Which 

but to-day by feeding is allay’d, // To-morrow sharpen’d in his former might  [CW: 1290].  
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Фігура маскулінності у ґештальті LOVE може також бути своєрідним трігге-

ром для смислових фігур верховенства, панування, як у вірші С.Т.Кольриджа під 

назвою «Love», де кохання набирає вигляду духу, ідеальної істоти чоловічої статі, 

котра здійснює необмежену владу над людською душею через почет вірних прис-

лужників, завдяки яким розквітає її вогненна сила, –  LOVE=ВІН – ЦЕ ВОЛОДАР: 

All thoughts, all passions, all delights, // Whatever stirs this mortal frame, // All are but 

ministers of Love, // And feed his sacred flame [PPSR: 90]. Кохання як крилата ідеальна 

сутність чоловічої статі, що має статус вищої небесної сили, може набувати риси 

орла, який символізує суто маскулінні якості – силу, мужність, хоробрість, – 

LOVE=ВІН – ЦЕ БОЖЕСТВО: … when in the holy grove // I wandered of the idol, 

Love, // Who daily scents his snowy wings // With incense of burnt offerings // … // No 

mote may shun – no tiniest fly – // The light’ning of his eagle eye (E.Poe) [ПТ (2): 24].  

Схожа метафорична модель використовується в Альфреда Теннісона, – LOVE = ВІН 

– ЦЕ ВЕРХОВНА ВЛАДА, ЩО НАДАЄ ЗАХИСТ: Love is and was my Lord and 

King, // And in his presence I attend // To hear the tidings of my friend, // Which every 

hour his couriers bring. [PPL: 92]. 

Такі піднесені образні уявлення про любов у віршах поетів епохи романтизму 

змінюються її досить несподіваними заземленими чоловічими персоніфікаціями у 

поезіях англо-американських авторів ХХ століття. Приміром, сучасна американська 

поетеса Діана Ваковські змальовує кохання як суворого вусатого чоловіка з трости-

нкою, дуже схожого на банкіра, котрий байдуже проходить повз авторки, не маючи 

часу на розмови з нею: Love passed me in a blue suit // and fedora. // His glass cane, 

hollow and filled with // sharks and whales… // He wore black // patent leather shoes // 

and had a moustache  // .. // “Love”, I said. // “I beg you pardon”, he said. // “Mr. Love”, 

I said. // “I beg you pardon”, he said. // So I saw there was no use bothering him on the // 

street // Love passed me on the street in a blue  // business suit. He was a banker // I could 

tell [PAP: 344]. 

Таким чином, з одного боку, традиційний чоловічій рід поняття «лю-

бов/кохання» набуває особливого інтимізованого забарвлення, з огляду на те, що цю 

поезію написано жінкою, з іншого боку, образ кохання позбавлено притаманної йо-
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му поетичності та романтичності через матеріалізацію в особі представника одної з 

найбільш прагматичних професій. Крім того, «акули» у скляній тростинці містера 

Любові, як і його не вельми чемна поведінка по відношенню до авторки вірша, до-

сить красномовно вказують на приховану внутрішню агресивність цього вочевидь 

недружелюбного пана. Все вищесказане можна підсумувати у такій концептуальній 

метафорі: LOVE =ВІН – ЦЕ ДІЛОВА, ПРАГМАТИЧНА  ІСТОТА. Відповідно, сми-

словими фігурами ґештальту LOVE у цьому випадку є прозаїчність / заземленість, 

раціональність та хижість. 

Узагальнюючи характерні для гендерного форматування крос-текстового ґеш-

тальту Любові /Кохання тенденції можна стверджувати, що його прототиповою фі-

гурою в англомовній поезії є владність, яка актуалізується у 50 % розгорнутих ме-

тафор, стрижневим образом яких виступає Любов /Кохання. 

Поруч із любов’ю аналогічного метафоричного трактування зазнають в англо-

американській поетичній картині світу також й інші сильні почуття та емоції, які 

чинять потужний вплив на внутрішнє життя людини, з виділенням у ґештальтах 

пристрасті, розпачу,  докорів сумління, страху, радості і сміху спільної фігури «мас-

кулінність»: Haidée was Passion’s child, born where the Sun // Showers triple light, and 

scorches even the kiss // Of his gazelle-eyed daughters (G.Byron)[ДЖ: 118]; But her dark 

eye show’d deep Passion’s force, // Though sleeping like a lion near a source 

(G.Byron)[ДЖ: 170]. … The // oracle had said Despair! The Gods themselves // abhor his 

power (R.Duncan) [NAP: 144]; And gnashing with impertinent Remorse – // That juggl-

ing fiend, who never spake before (G.Byron) [ДЖ: 321]. Fear’s a large promiser, who 

subject live // To that base passion know what they give (J.Dryden) [PPSG: 348]; And 

Joy, whose hand is ever at his lips (J.Keats) [OL: 139]; Sport that wrinkled Care derides, 

// And Laughter holding both his sides (J.Milton) [OL: 167]. 

Явища реальності, в яких актуалізується стихія сили, насилля, агресії 

(ґештальти STRENGTH, MURDER, WAR) 

Незмінне виділення фігури «маскулінність» супроводжує в англо-

американській поетичній картині світу ґештальти тих понять, що мають очевидні 

«силові» характеристики, оскільки фізична сила традиційно визнавалася суспільст-
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вом як стереотипний атрибут представників чоловічої статі. Це, насамперед, сама 

сила, а також вбивство і війна, тобто образотвірні концепти з домінантним смисло-

вим компонентом «агресивна сила, насилля»:  May Health return to mellow Age // With 

Strength her venturous brother (W.Wordsworth) [SP: 188];I met Murder in the way – // 

He had a mask like Castlereagh (P.B.Shelley) [OL: 239]; Here War forgot his own de-

structive art // In more destroying Nature (G.Byron) [ДЖ: 311]; And War, which for a 

moment was no more, // Did glut himself again…(G.Byron) [SB: 219]. 

Людські якості, що в англомовному культурному просторі стереотипно 

пов’язуються з особами чоловічої статі (ґештальти GRANDEUR, AMBITION, 

HONESTY, TRUST)  

Маскулінізації піддаються в англо-американській поетичній картині світу і ті 

характеристики людини, котрі традиційно визнавалися суспільством як такі, що на-

лежать до стереотипних рис представників сильної статі. Це велич як неодмінний 

атрибут високого сановника, правителя, тобто влади, яка зазвичай асоціювалася з 

чоловіком: Good-bye to Flattery’s fawning face; // To Grandeur with his wise grimace 

(R.W.Emerson) [MB: 62], а також амбітність, прагнення життєвого успіху та досяг-

нень, як одна з родових для англо-саксонської культури властивостей чоловічого 

характеру: And now upon the scene I look, // The azure grave of many a Roman; // Where 

stern Ambition once forsook // his wavering crown to follow Woman (G.Byron) [SB: 113]; 

Lion ambition is chain’d down (E.Poe) [ПТ (2):20]; How was it that Ambition crept, // 

Unseen, amid the revels there, // Till growing bold, he laughed and leapt // In the tangles 

of Love’s very hair? (E.Poe) [ПТ (2):24].  

До цієї ж групи належить ґештальт HONESTY, етимологічно і за змістом без-

посередньо дотичний до такої категорії з царини морального закону як HONOUR, 

тобто доброї репутації, отриманій за правдивість та вірність, котра в історичному 

контексті міцно пов’язана із чоловічою діяльністю як у військовій справі, так і на 

теренах світського життя, а також ґештальт TRUST:…what a fool Honesty is! and 

Trust, his sworn brother, a very simple gentleman! (W.Shakespeare) [CW: 396]. 

«Верхній світ», космос (ґештальти UNIVERSE, HEAVEN) 
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Всесвіт або, за визначенням словника А.Хорнбі, «все, що існує, усі галактики, 

планети та їх супутники і т.д., усе творіння і творець» [Hornby 1980: 943], також 

співвідноситься в англо-американській картині світу з чоловічим началом, як, влас-

не і сам Творець (Creator, God, Lord). Цей «верхній», вищій світ, космічне «все», на-

ділене просторовою безмежністю та усією силою, котра існує як реально, так й по-

тенційно, має таку сумарну потужність, яка може корелювати лише з чоловічою пе-

рсоніфікацією, втілюючись у того недосяжного Сера, на якого факт людського існу-

вання не справляє великого враження: A man said to the universe: // “Sir, I exist?” // 

“However,” replied the universe, // “The fact has not created in me // A sense of obliga-

tion”  (S.Crane) [MB: 225]. 

Аналогічним чином. всемогутня божественна сила, зі стародавніх часів при-

писувана небу, небесам, які, спочатку у міфопоетичній, а потім у релігійній картині 

світу, стали синонімом Всевишнього, визначає належність Неба  (HEAVEN) до роз-

ряду особливо потужних сутностей, а, отже, його чоловічу персоніфікацію у поети-

чних текстах: Heav’n does a tribute for your pow’r demand; // He leaves th’ oppressed 

and poor upon your hand. // And those, who stewards of his pity prove, // He blesses in 

return, with public love (J.Dryden) [PPSG: 305]. 

Світла частина доби (ґештальт DAY) 

Ґештальт DAY пов’язується з чоловічим началом згідно з прийнятою у тради-

ційному символізмі співвіднесеністю базових опозицій – день vs ніч, світло vs тем-

рява, правий vs лівий, чоловік vs жінка: The god of day his lamp withdrew; // Evening 

her dusky mantle spread (J.Cooper) [PBEC: 120]; Who wake in winter ere the cock can 

summon // December’s drowsy day to his dull race (G.Byron) [ДЖ: 457]. 

Суворі пори року (ґештальти WINTER, DECEMBER) 

Внаслідок своєї асоціативної співвіднесеності з жорсткістю і суворістю, а іно-

ді й жорстокістю, зима незмінно аналогізується в англо-американській поетичній 

картині світу з істотою чоловічої статі: And Winter slumbering in the open air, // Wears 

on his smiling face a dream of Spring! (S.Coleridge) [PPSR: 108]; And gladly Nature’s 

love partake, // Of Thee, sweet Daisy! // Thee Winter in the garland wears // That thinly 

decks his few grey hairs (W.Wordsworth) [SP: 68]; … but who would scorn the month of 
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June, // Because December with his breath so hoary // Must come? (G.Byron) [ДЖ: 351]. 

У деяких випадках така персоніфікація, можна сказати, базується на подвійній ана-

логії, як у нижченаведеному прикладі, де січневий день у чоловічій подобі  є  синте-

зом двох традиційних для англомовної поезії метафор, – December = he; Day = he: 

Who wake in winter ere the cock can summon // December’s drowsy day to his dull race 

(G.Byron) [ДЖ: 457]. 

Об’єкти та явища, що репрезентують дію природних стихій (ґештальти 

WIND, TEMPEST, STORM-BLAST, SUN, VESUVIUS, OCEAN, RIVER) 

Гендерний розподіл природних стихій в англо-американській картині світу в 

цілому кореспондується із приписами традиційного західноєвропейського символі-

чного коду, згідно з яким чоловіче начало пов’язано зі стихіями повітря, світла, не-

бес і вогню, а жіноче начало з водою та землею. Єдине відхилення від цієї схеми 

трапляється через сталу маскулінну персоніфікацію Океану та Ріки, а також амбіва-

лентність у гендерній трактовці Моря і Дощу. 

Прототиповим представником стихії повітря в англо-американській поезії є ві-

тер як «повітря у його активному, рухливому аспекті» [Керлот 1994: 111], що не-

змінно отримує маскулінне образне втілення: Let the wind marry. I know the Creation 

// Continues through love. The rain’s a wife (St.Moss) [EAP: 105]; Miss Weather led the 

dancing, // Professor Wind the band (E.Merriam) [АГ: 126]. Якщо маскулінна персоні-

фікація стихії вітру подається розгорнуто, то їй приписується відповідний характер, 

що здебільшого узгоджується із загальновизнаними поетичними стереотипами, ска-

жімо, уявлення про вітер як пустотливого бешкетника: 

Mad March wind went out to play. 

“I’ll have such fun,” said he, “today. 

I’ll toss the clothes put out to dry, 

And chase the clouds across the sky. 

And when the boys and girls come out, 

I’ll blow their scarves and hats about, 

I’ll tangle up their curly hair, 

And fling their kites high in the air.” (E.Close) [АГ: 135-136] 
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У творчості Емілі Дікінсон повітря наділяється набагато більшим значенням, 

ніж власне природна стихія, воно має статус не тільки фізичної, але й психічної суб-

станції через суб’єктивізацію об’єктивного, «пропускання природи крізь призму те-

мпераменту й відтворення певного настрою» [Горенко 2006 б: 418]. Отже, стихія 

повітря виступає для Дікінсон тим символом, що уможливлює поєднання конкрет-

ної чуттєвої реальності з реальністю духовною. В її поезіях спостерігається ціла га-

лерея маскулінних образів вітру, який є сутністю, що належить одночасно зовніш-

ньому та внутрішньому світові – природі та психічному сприйняттю. Одна поетична 

замальовка репрезентує слабкий вітерець, який весь час жаліється на свого кривдни-

ка, якби шукаючи співчуття і захисту, – WIND = ВІН – ЦЕ СЛАБКА, БЕЗПОРАДНА 

ІСТОТА: A Narrow Wind complains all Day // How someone treated him // Nature, like 

Us is sometimes caught // Without her Diadems (poem 1057). Другий «портрет» повіт-

ряної стихії це також образ слабкого вітру в особі нерішучої, стомленої сутності чо-

ловічої статі, – WIND = ВІН – ЦЕ СОРОМ’ЯЗЛИВА, ЗНЕСИЛЕНА ІСТОТА: 

The wind tapped like a tired man, 

And like a host “Come in” 

I boldly answered. Entered then 

My residence within 

A rapid footless guest, 

To offer whom a chair 

Were as impossible as hand 

A sofa to the air. 

No bone had he to bind him; 

His speech was like the push  

Of numerous hummingbirds at once  

From a superior bush;  

his countenance a billow; 

His fingers as he passed 

Let go a music as of tunes  

Blown tremulous in glass. 
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He visited still flitting, 

Then like a timid man 

Again he tapped. ‘Twas flurriedly, 

And I became alone.                           [MB: 195] 

Третя іпостась вітру є класичною для його образу в міфології та світовій літе-

ратурі, оскільки вона несе у собі квінтесенцію повітряної стихії, яка трактується як 

домінування руху над субстанцією [Горенко 2006б: 415]. Відповідно, вітер зображу-

ється як необтяжена обов’язками, безтурботна сутність, – WIND = ВІН –ЦЕ  ВІЛЬ-

НА ІСТОТА: The duties of the Wind are few // To cast the ships at sea // Establish 

March, the Floods escort // And usher Liberty // The pleasures of the Wind are broad // To 

dwell extent among // Remain or wander // Speculate, or Forests entertain (poem 1137). 

Нарешті, коли вітер уособлює безпідставний космічний гнів, (який має у творі дві 

назви WIND та TEMPEST), він виступає у подобі потужної, неприборкної стихії чо-

ловічого роду, – WIND = ВІН – ЦЕ ГНІВНА ВИЩА СИЛА: 

The Wind took up the Northern Things 

And piled them in the south – 

He gave the East unto the West 

And opening his mouth 

The four Divisions of the Earth 

Did make us to devour 

While everything to corners slunk 

Behind the awful power… 

How intimate, a Tempest past 

The transport of the Bird  ( poem 1134) 

Іноді такий однозначний зв’язок ґештальту вітру з маскулінним началом відо-

бражається у своєрідних порівняннях-інверсіях, коли риси, що ситуативно або пос-

тійно властиві певній людині чоловічої статі, проеціюються на провідні характерис-

тики вітру: Sir Walter, restless as a veering wind, // Calls to the few tired dogs that yet 

remain (W.Wordsworth) [PW: 187]; Surprised by joy – impatient as the Wind // I turned 

to share the transport…(W.Wordsworth) [OL: 277]. 
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Як сутність чоловічої статі постає в англійській поезії й потужна похідна сти-

хії вітру – буря, що у символічній площині розглядається як синтез і поєднання усіх 

чотирьох стихій, позаяк вона містить елементи трьох стихій – вітер (повітря), світ-

лові промені (вогонь), дощ (вода), та руйнує четверту стихію – землю [Керлот 1994: 

111; 532]: And now the STORM-BLAST came, and he // Was tyrannous and strong: // He 

struck with his o’ertaking wings, // And chased us south along (S.Coleridge) [PPSR: 39]. 

Наведена досить промовиста «маскулінна» характеристика бурі-істоти чоловічої 

статі (tyrannous and strong)  використовується в іншому вірші С.Кольриджа по від-

ношенню до вітру без алегоричної персоніфікації, проте сама семантика епітетів 

свідчить про його не експліковану маскулінність: On stern Blencartha’s perilous 

height // The winds are tyrannous and strong (S.Coleridge) [PPSR: 93]. 

Властивий для англо-американського світобачення зв’язок маскулінного нача-

ла зі світловою та вогняною стихією проявляється насамперед у маскулінізації сон-

ця як головного природного джерела світла, котре одночасно має й вогненну іпос-

тась. Ґештальт  SUN, з огляду на його багаті як англо-американські, так і українські 

міфопоетичні та власне поетичні традиції, буде розглянуто окремо, у розділі, прис-

вяченому міфоконцептам.  

Надзвичайно затребуваний в світовій поезії образ «зірка», який з позицій тра-

диційної символіки є синонімом духу, персоніфікується в англо-американських пое-

тичних текстах за дуже незначними винятками як особа чоловічої статі, що зумов-

люється певними особливими акцентами, які здобуває ґештальт зірки в англо-

американському лінгвокультурному просторі. Слово Star  використовується в анг-

лійській мові як по відношенню до нерухомих космічних тіл, які називають зірками 

і в українському мовленнєвому вжитку, так і до планет. За дефініцією А.Хорнбі,  

«Star» це будь-яке небесне тіло, котре можна бачити вночі як віддалену точку світла 

[Hornby 1974: 842]. Крім того, назва star може розповсюджуватися в поетичній мові і 

на денне світило, сонце: diurnal star, star of day (of noon) [БАРС: 533(2)]. Зрозуміло, 

що в останньому випадку, у разі персоніфікації, з огляду на традиційне для англо-

американської культури асоціювання сонця з чоловічим началом, star  поставатиме в 

поетичному тексті саме у маскулінній іпостасі: The daisy sleeps upon the dewy lawn, // 
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Not lifting yet the head that evening lowed; // But He is risen, a later star of dawn, // Glit-

tering and twinkling near yon rosy cloud (W.Wordsworth) [SP: 66]. До аналогічної мо-

делі персоніфікації вдаються англо-американські автори й у багатьох інших випад-

ках, зокрема, коли йдеться про таке надзвичайно яскраве космічне тіло як планета 

Юпітер: The star of Jove, so beautiful and large // In the mid heavens, is never half so fair 

// As when he shines above it (W.Wordsworth) [SP: 61]. За тим самим алгоритмом від-

бувається персоніфікація найяскравішої зірки північної півкулі, альфи сузір’я Воло-

паса, на ім’я Арктур в поезії Емілі Дікінсон. Внаслідок ключової позиції цього обра-

зу в творі, приписуване йому маскулінне начало набуває особливої метафоричної 

виразності. Адже образ зірки Арктур актуалізує принаймні дві магістральні смисло-

ві лінії, пов’язані з його маскулінним компонентом. Це, насамперед, втілення ідеї 

Духу, недосяжного, священного, який має бути неназваним через свою непорушну 

значущість для авторки. Одночасно він являє собою своєрідний нададресат, ту пра-

вічну мрію про споріднену душу, свою другу половину, яка залишилась для Емілі 

Дікінсон нездійсненою на землі, але продовжувала жити як високий ідеал в небесах, 

зігріваючи вірою і надією. Таким чином у ґештальті STAR відбувається контекстуа-

льне виділення фігури Духу, безпосередньо пов’язане з фігурою маскулінності. Про-

заїчна і навіть дещо блюзнірська інвентаризація цієї заповітної зірки в наукових ці-

лях обурює поетесу як зухвале зазіхання на те, що має бути недоторканим (у цьому 

зв’язку досить чітко постає алюзія на рядки з Біблії про те, що лише Бог «вираховує 

кількість зірок, всіх їх називає своїми іменами» – «Нe gives names to all of them» 

(Psalm 147, 4 ) [New Testament: 997] ):“Arcturus” is his name – // I’d rather call him 

“Star”. // It’s very mean of Science // To go and interfere!            [Dickinson 1998: 145]. 

У чоловічому образі представлено і зірку на ім’я Аспер у поезії Аллена Грос-

смана «Weird River»,  яскраве світло якої перетворюється у метафоричній трактовці 

автора на гучний голос: The burning Star sighs. He can hear small sounds. // … // “Then 

I’ll add another law,” says Star Asper // In a great voice. No other book than YOURS! // – 

The dog howls at the light (A.Grossman) [BAP: 132-133]. 

Через свою дороговказну функцію, а також положення у просторі, яке здавна 

видавалося людському окові нерухомим (на відміну від положення планет), зірки 
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нерідко стають метафоричною паралеллю громадських керманичів, видатних війсь-

кових лідерів, як, приміром,  у байронівській оді Наполеонові Бонапарту: Since he, 

miscalled the Morning Star, // Nor man nor fiend hath fallen so far (G.Byron) [SB:148]. 

У цьому зв’язку особливе символічне значення має полярна зірка, яка внаслідок сво-

го розміщення на небосхилі (на відстані 1 градусу від північного полюсу), зберігає 

майже незмінне положення при видимому добовому обертанні небесної сфери. До 

образу саме цієї зірки вдається В.Шекспір, характеризуючи твердість духу, незлам-

ність та непорушність намірів Юлія Цезаря: 

Julius Caesar: But I am as constant as the northern star; 

 Of whose true-fix’d and resting quality 

 There is no fellow in the firmament. 

 The skies are painted with unnumber’d sparks,  

 They are all fire and every one doth shine, 

But there is but one in all doth hold his place: 

So in the world; ‘tis furnish’d well with men, 

And men are flesh and blood, and apprehensive; 

Yet in the number I do know but one 

That unassailable holds on his rank, 

Unshak’d of motion: and that I am he… (W.Shakespeare) [CW: 961] 

Нарешті, потрібно зазначити, що окрім зірок маскулінну персоніфікацію мо-

жуть здобувати і сузір’я, наприклад, Волопас у вірші Дж.Байрона «From Anacreon»: 

Boötes, only, seem’d to roll // His Arctic charge around the Pole (G.Byron) [SB:31]. 

Як чоловіча сутність позиціонується і таке потужне джерело земної вогненної 

стихії як вулкан: Vesuvius shows his blaze, an usual sight // For gaping tourists, from his 

hackneyed height (G.Byron) [ДЖ: 270]. 

Гендерна ідентифікація об’єктів та явищ, пов’язаних зі стихією води не від-

значається безальтернативністю, що є наслідком неоднозначності символічного пот-

рактування, скажімо, таких представників водної стихії як море та дощ, про що буде 

сказано далі. Проте образом, який незмінно персоніфікується в чоловічій подобі є 

океан, що цілком логічно випливає з провідних характеристик цього природного 
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об’єкту – його надзвичайної енергетичної потужності, величності, первородної не-

приборканої сили,  які, безумовно, кореспондуються зі стереотипними уявленнями 

про саме чоловічі якості: Old Father Ocean calls my tide (J.Dryden) (вірш A Song of 

the River Thames) [PPSG: 127]; For, high-souled Maid, what sorrow would it be // That 

Mountain floods should thunder as before, // And Ocean bellow from his rocky shore 

(W.Wordsworth) [SP: 181]; How would it please old Ocean to partake, // With sailors 

longing for a breeze in vain, // The harmony thy notes most gladly make // Where earth 

resembles most his own domain! (W.Wordsworth) [SP: 67]; Still as a slave before his 

lord, // The ocean hath no blast; // His great bright eye most silently // Up to the Moon is 

cast (S.Coleridge) [PPSR: 50]. 

Гендерною визначеністю наділено в англо-американській поетичній картині 

світу і ґештальт RIVER, що знайшло своє відображення і на рівні мови у відомому 

сталому виразі Father Thames (в українському перекладі: Матінка Темза). В поетич-

них текстах у чоловічому образі постає не лише Темза, але й інші ріки, як і саме за-

гальнородове поняття river:  That’s rather fine, the gentle sound of Thames – // Who 

vindicates a moment, too his stream – // Though hardly heard through multifarious 

“damme’s” (G.Byron) [ДЖ: 378]; Ne’er saw I, never felt, a calm so deep! // The river 

glideth at his own sweet will (W.Wordsworth) [BEP: 178]; Indus and Ganges, our wide 

empire’s bounds, // Swell their dyed currents with their natives’ wounds; // Each purple 

river binding as he runs // His bloody arms about his slaughtered sons (J.Dryden) [PPSG: 

257]; The groves of olive scattered dark and wide // Where meek Cephisus pours his 

scanty tide (G.Byron) [SB:330]; The, spreading, flows – and spends your dream. // what 

are you, lost within this River tideless spell? // You are your father’s father, and the 

stream – // A liquid theme that floating niggers swell (H.Crane) [MB: 474]. 

Рослини (ґештальт OAK) 

Універсальне символічне значення дубу великою мірою пов’язане з його мі-

фологічним трактуванням як дерева, присвяченого громовержцю Юпітеру; крім то-

го, за легендою, саме з дубу було зроблено палицю Геракла [Керлот 1994: 188]. З 

огляду на свою співвіднесеність з такими потужними міфологічними постатями, яка 

є наслідком образного осмислення провідних характеристик самого дерева-
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богатиря, дерева-велетня, дуб сприймається у багатьох культурах як символ сили, а, 

отже, як «маскулінна» сутність: The oak is a British tree, // And not at all a skittish tree, 

// A rough tree, a tough tree, // A knotty tree to bruise, // A drives-his-roots-in-deep tree, // 

A what-I-find-I-keep tree, // A mighty tree, a blighty tree, // A tree of stubborn thews… 

(Ch.Morley) [АГ: 38]. 

На завершення слід зазначити, що у деяких випадках критерії гендерної іден-

тифікації персоніфікованого образу виявляються не досить прозорими. Так, напри-

клад, представлення Атеїзму у вигляді птаха саме чоловічої статі (вірш С. Кольри-

джа «Fears in Solitude») можна пояснити хіба що його антонімічністю образу Релігії, 

яка аналогізується в англо-американській поетичній традиції з сутністю жіночої ста-

ті: (Portentous sight!) the owlet Atheism // Sailing on obsene wings athwart the noon, // 

Drops his blue-fringed lids, and holds them close, // And hooting at the glorious sun in 

heaven, // Cries out, “Where is it?” (S.Coleridge)[ PPSR: 105]. 

 

3.1.1.2. Крос-текстовий ґештальт-кластер персоніфікованих сутностей жі-

ночого роду   

Виділення у певному ґештальті поетичного мовлення фігури «фемінінність» 

регламентується не лише прийнятими в англо-американському лінгвокультурному 

просторі нормами, а й приписами традиційного символізму. Внаслідок чого, з одно-

го боку, мотиваційна основа персоніфікації переважної кількості нижченаведених 

образів може бути описана з позицій нормативного представлення неживого об’єкту 

або абстрактного поняття у вигляді істоти жіночого роду завдяки стереотипним уяв-

ленням про слабкість, тендітність, ніжність предмету персоніфікації. Адже феміні-

зації дійсно піддаються менш пристрасні, тендітніші почуття, емоції, пасивніші пси-

хічні стани, м’якіші та тепліші кліматичні умови. Проте очевидним є існування ін-

ших мотивів, що спонукають до фемінінної матеріалізації образу в поетичному тек-

сті, які безпосередньо пов’язані зі специфічними завданнями художнього осмислен-

ня дійсності, з причетністю поетичної творчості до актуалізації матриць глибинного, 

архетипічного рівня. У цьому зв’язку потрібно зазначити, що ЖІНКА є надзвичайно 

складним архетипічним образом, який має три базові символічні аспекти і тому усі 
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алегорії, побудовані на персоніфікації жінки, незмінно містять у собі одну з трьох, 

дві, або й всі три імплікації [Керлот 1994: 194-196]. Це: 1) вищі символічні аспекти 

жінки як Аніми (душі людини) і як духовного провідника, пов’язані з образом Софії 

та Марії, що є сумірними з вищими інтелектуальними і моральними якостями лю-

дини, а також імпульсивністю та емоційністю. Коли жінка постає як образ душі, во-

на трактується як істота вища по відношенню до чоловіка, оскільки являє собою вті-

лення найбільш чистих і високих сторін його натури; 2) Мати або Magna mater, тоб-

то мати-природа, мати-земля, батьківщина, рідна країна або місто; 3) нижчі симво-

лічні аспекти жінки, відображені в образі Єви як емблеми матеріального і зовніш-

нього боку життя, спокусниці, сирени, вічної жіночності (Ewig Weibliche), яка зача-

ровує і веде вниз за собою, відволікаючи чоловіків у бік від шляху еволюції. Цей 

символ співвідноситься з принципом летючості в алхімії, який означає все невірне, 

лицемірне, мінливе та непослідовне. Водночас, можна констатувати, що усі три ви-

ще окреслені аспекти певним чином кореспондуються зі санкціонованими англо-

американською культурною спільнотою уявленнями про фемінінність як, з одного 

боку, відданість, ніжність, м’якість, – тобто якості зразкової матері і дружини, а, з 

іншого боку, примхливість, зрадливість, емоційну нестриманість, лицемірність, бре-

хливість. 

У подальшому викладі групи ґештальтів, що пов’язуються з жіночим родом, 

об’єднано у три великі групи, які співвідносяться з трьома вищеописаними символі-

чними аспектами архетипу ЖІНКА, оскільки саме такий розподіл видається най-

більш доцільним з огляду на наявність тих домінантних критеріїв гендерної персо-

ніфікації образу, що досить прозоро корелюють із канонами архетипічної символіки. 

Проте у деяких з нижченаведених прикладів можливі множинні імплікації персоні-

фікованого образу, пов’язані з двома чи трьома символічними аспектами жінки, які 

до того ж перебувають у відповідності з певними стереотипами історико-культурної 

традиції. 

                                                  І. 

Ключові морально-етичні категорії (ґештальти TRUTH, JUSTICE, VIR-

TUE, DUTY, CONSCIENCE, DEVOTION) 
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Опрацьований у межах цього дослідження поетичний матеріал дозволяє дійти 

висновку, що серед ґештальтів вищезазначених сутностей найбільш розгорнутого 

висвітлення здобуває в англо-американській поетичній картині світу жіночий образ 

правди / істини. Ця алегорична постать піддається змістовному поетичному харак-

теризуванню: Let Truth, stern arbitress of all, // Interpret that Original (W.Wordsworth) 

[SP: 197];… – but by and by the Truth will show ‘em // Herself in her sublimest attitude 

(G.Byron) [ДЖ: 332]; -- down the lampless darkness they came, // Moving like women: 

Justice, Truth, such figures (Th.Kinsella) [PPMC: 195]. Причому у деяких випадках 

жіноча іпостась ґештальту правди / істини, можна сказати, знаходить метафоричне 

продовження через свою безпосередню контекстуальну пов’язаність з тими архети-

пічними образами, що співвідносяться з жіночим началом, – водою, печерою, музи-

кою: Truth’s fountains may be clear – her streams are muddy, // And can cut through 

such canals of contradiction, // That she must often navigate o’er fiction (G.Byron) [ДЖ: 

497]; See skulking Truth to her old cavern flew (A.Pope) [PBEC: 246]; Makes audible a 

linked lay of Truth, // Of Truth profound a sweet continuous lay, // Not learnt, but native, 

her own natural notes! (S.Coleridge) [PPSR: 104]. 

Фігура «фемінінність» виділяється в англо-американській поетичній традиції 

й у ґештальтах інших ключових понять морально-етичної сфери: An erring woman 

finds an opener door // For her return to Virtue – as they call // That lady who should be 

at home to all (G.Byron) [ДЖ: 216]; But Virtue’s self, with all her tightest laces, // Has 

not the natural stays of strict old age (G.Byron) [ДЖ: 497]; What business has my con-

science with a crown? // She sinks in pleasures, and in bowls will drown. // Silence her 

clamorous voice with louder wars. // Trumpets and drums shall fright her from her throne, 

// As sounding cymbals aid the lab’ring moon (J.Dryden) [PPSG: 75]; Stern Daughter of 

the Voice of God! // O Duty! (“Ode to Duty” W.Wordsworth) [SP: 220]; Devotion and 

her daughter Love // Still bid the bursting spirit soar (G.Byron) [SB: 192].  

Ключові теологічні категорії (ґештальти RELIGION, FAITH, CHURCH, 

DIVINITY, PIETY) 

Ця група ґештальтів, що репрезентують релігійну сферу, певною мірою 

пов’язана з попередніми, етичними категоріями, як безпосередньо дотична до пи-
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тань збереження духовності та суспільної моралі. Така спорідненість концептуаль-

ного змісту в поетичній площині перетворюється на ідентичність матриці, за якою 

відбувається поетична персоніфікація відповідних сутностей: Kindling Religion till 

she throws down her gage, // ‘Untying” squires “to fight against the churches” (G.Byron) 

[ДЖ: 518]; Religion? Yes, but which of all her sects? (G.Byron) [ДЖ: 498]; An Orpheus! 

an Orpheus! – yes, Faith may grow bold // And take to herself all the wonders of old 

(W.Wordsworth) [PW: 256]; Then Mother Church did mightily prevail: // She parceled 

out the Bible by retail, // But still expounded what she sold or gave // To keep it in her 

power to damn and save (J.Dryden) [PPSG: 75]; Lo, Mother Church, while all religion 

writhes, // Like Niobe, weeps o’er her offspring – Tither (G.Byron) [SB: 284]; Divinity 

must live within herself: // Passions of rain, or moods in falling snow; // Grievings in lone-

liness, or unsubdued // Elations when the forest blooms… (W.Stevens) [NAP: 278]; Piety 

is no more, she sees her place // Usurped by monsters and a savage race (J.Dryden) 

[PPSG: 306]. 

Юний вік, молодість (ґештальт YOUTH)  

На противагу поважному віку, що здобуває в англо-американській поетичній 

картині світу маскулінну матеріалізацію, юність позиціонується як сутність жіночо-

го роду: Feared – shunned – belied – ere Youth had lost her force, // He hated Man too 

much to feel remorse  (G.Byron) [SB: 299]. 

М’який клімат, теплі пори року (ґештальти SPRING, MAY) 

На відміну від суворої зими, яка асоціюється в англо-американській поетичній 

картині світу з чоловічим началом, весна як пора року, що пов’язана з настанням 

тепла, пробудженням землі та усього живого, незмінно здобуває «фемінінні» образні 

втілення: Spring parts the clouds with softest airs, // That she may sun thee 

(W.Wordsworth) [SP: 68]; Ask not the cause why sullen Spring // So long delays her 

flow’rs to bear (J.Dryden) [PPSG: 131]; … while as beautiful as May, // A female child of 

ten years tried to stoop // And hide her little palpitating breast // Amidst the bodies lull’d 

in bloody rest (G.Byron) [ДЖ: 313]. 

Інтелект, розум, знання, окремі наукові галузі (ґештальти MIND, REA-

SON, KNOWLEDGE, SCIENCE, PHILOSOPHY, CHEMISTRY) 
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Інтелектуальна сфера представлена в англо-американській поетичній картині 

світу досить різноманітно – від персоніфікації найбільш абстрактних за змістом по-

нять (розум, знання, наука) до цілком конкретних науково-просвітницьких галузей: 

The Mind’s internal heaven shall shed her dews // Of inspiration on the humbliest lay 

(W.Wordsworth) [SP: 199]; But knowledge to their eyes her ample page // Rich with the 

spoils of time did ne’er unroll (Th.Gray) [PPB: 43]; Where Science marshals forth her 

own quadrille (G.Byron) [ДЖ: 390]; Science! True daughter of Old Time thou art! 

(E.Poe) [ПТ (2): 46]; When all around grew drear and dark, // And reason half withheld 

her ray (G.Byron) [SB: 199]; Philosophy? No: she too much rejects (G.Byron) [ДЖ: 

498]; No Chemistry for them unfolds her gases (G.Byron) [SB: 390]. 

Категорії соціально-політичного життя (ґештальти PEACE. LIBERTY, 

FREEDOM, DEMOCRACY) 

Зміст першого з вищезазначених ґештальтів PEACE можна  описати як стан 

відсутності війни / соціальних потрясінь (у дослівному перекладі з тлумачного сло-

вника «стан свободи від війн / соціальних заворушень» (state of freedom from war / 

social disorder) [Hornby 1974: 616]). Фігура «фемінінність», що виділяється у цьому 

ґештальті в поетичних текстах, природним чином співвідноситься з традиційним для 

англійської мови чоловічим родом протилежного за змістом образу WAR: Why that 

the naked, poor, and mangled Peace, // Dear nurse of arts, plenties, and joyful births, // 

Should not in this best garden of the world, // Our fertile France, put up her lovely visage? 

(W.Shakespeare) [OL: 214]; Peace has her victories // No less renowned than war 

(J.Milton) [OL: 170]; There Peace shall spread her dove-like wing, // And bid her olives 

round us spring (W.Thompson) [PBEC: 237]. З жіночим родом асоціюється і стан від-

сутності поневолення, соціально-політична свобода та демократія: Freedom ne’er 

shall want an heir; // Millions breathe but to inherit // Her for ever bounding spirit 

(G.Byron) [SB: 188]; And Freedom hallows with her tread // The silent cities of the dead 

(G.Byron) [SB: 192]; Where Freedom dates her birth with that of Time (G.Byron) [SB: 

274]; And in thy right hand I lead with thee // The mountain nymph, sweet Liberty 

(J.Milton) [OL: 167]; … and Democracy resumed her reign: // (Which goes with Bridge, 

Women and Champagne) (H.Belloc) [OL: 18]. 
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Категорії естетики, види мистецтва (ґештальти BEAUTY, ART, POETRY, 

VERSE, MUSIC) 

Ключова естетична категорія краса природним чином поєднується у поетич-

ній творчості з образом жінки, оскільки краса завжди трактувалася як одна з найва-

жливіших характеристик представниць прекрасної статі. Причому ця співвіднесе-

ність з жінкою є особливо безальтернативною саме в англосаксонській культурі, на 

відміну від української культурної традиції, в якій краса оцінюється як хоч і не про-

відна, але досить важлива складова позитивного стереотипу чоловіка. Отже, ґеш-

тальт BEAUTY пов’язується в англомовній поетичній картині світу лише з жіночим 

началом: Where Beauty cannot keep her lustrous eye, // Or new Love pine at them beyond 

to-morrow (J.Keats) [ХАЛ: 93]; Whate’er thou takest, spare a while poor Beauty! // She 

is so rare, and thou hast so much prey (G.Byron) [ДЖ: 477]; Where Beauty stands and 

waits with gravity to start her death-defying leap (L.Ferlinghetti) [EAP: 158]. 

Спорідненими з ґештальтом BEAUTY є ґештальти інших категорій, 

пов’язаних зі сферою мистецтва, яке, як відомо, являє собою форму естетичного 

осмислення дійсності, тобто її репрезентації в термінах краси: …Creative Art // 

(Whether the instrument of words she use, Or pencil pregnant with ethereal hues) // De-

mands the service of a mind and heart (W.Wordsworth) [PW: 155]; Seeing how Art can 

make her work more grand // (When she don’t pin men’s limbs in like a gaoler) (G.Byron) 

[ДЖ: 338]. Жіночої матеріалізації набувають в англо-американській поетичній кар-

тині світу й окремі види мистецтва, наприклад, поезія та спів: Tomorrow, I suspect to 

see you on the hill // going toward your mistress Poesie – // the flag drops down like Quix-

ote’s… (Mark Mc Morris) [ANP: 147]; And yet, since Poesy first shook out her wing, // 

The mighty Love has been impalaced there (F.Thompson) [PPB: 387]; Blest pair of Si-

rens, pledges of Heaven’s joy, // Sphere-born harmonious sisters, voice and verse 

(J.Milton) [OL: 167]. Музика позиціонується в англо-американській культурі також 

як сутність жіночого роду, причому цей принцип персоніфікації розповсюджується і 

на музичні інструменти: The Harp the Monarch Minstrel swept, // The King of men, the 

loved of Heaven! // Which Music hallowed while she wept // O’er tones her heart of hearts 

had given (G.Byron) [SB: 160].   
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Феномени психічної сфери, психічні процеси та психічні стани (ґештальти 

SOUL, IMAGINATION, FANCY, FANTASY, MEMORY, MELANCHOLY, 

PENSIVENESS, SORROW) 

Персоніфіковані образи зазначених сутностей достатньо поширені в поезії ан-

гло-американських авторів, оскільки переважна їх частина представляє ті явища і 

стани людської психіки, що уможливлюють існування поетичної творчості як такої, 

причому багато з них пов’язані зі сферою підсвідомого, яка за канонами західної 

символіки асоціюється з жіночим началом. Очевидно, своєрідною смисловою домі-

нантою вищенаведеного ряду, найбільш загальною, першоджерельною сутністю, 

слід визнати Душу як «ту нематеріальну частину людської істоти, котра вважається 

вічною», сукупність емоційної, моральної та інтелектуальної енергії людини 

[Hornby 1974: 823]. Потрібно зазначити, що душа у символічній площині завжди 

співвідносилася саме із жінкою, і цей архетипічний зв’язок ніколи не порушується 

при вибудовуванні поетичного ґештальту SOUL: To these emotions, whencesoe’er they 

come, // Whether from breath of outward circumstance, // Or from the Soul – the impulse 

to herself, // I would give utterance in numerous verse (W.Wordsworth) [PW: 327]; The 

soul selects her own Society – // Then – shut the Door – (E.Dickinson) [MB: 190 ]; Soul 

will cough blood and sing, and softer sing, // Drink poison, breathe her joyous last 

(J.Merrill) [NMP: 198].  

 Наступні ґештальти цієї групи безпосередньо пов’язані з внутрішнім світом 

людини, її емоціями, відчуттями і переживаннями. Це, приміром,  IMAGINATION, 

FANCY, FANTASY зміст яких з психологічного погляду зводиться  як до «побуду-

вання образу засобів і кінцевого результату предметної діяльності суб’єкту», так і до 

«продукування образів, які не програмують, а заміщують діяльність» [Краткий пси-

хологический словарь 1985: 49], тобто до здатності людини створювати певні мен-

тальні картини. Відповідно, образ уяви, фантазії  набуває жіночої подоби, так само 

як і образ пам’яті, яка є своєрідним джерелом для тих ментальних картин, що пос-

тають в людській уяві: … and Imagination droops her pinion (G.Byron) [ДЖ: 328]; 

May classic Fancy, linking // With native Fancy her fresh aid, // Preserve thy heart from 

sinking! (W.Wordsworth) [PW: 188]; Yet it was not that Fantasy // Had thrown her man-
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tle over me (E.Poe) [ПТ (2): 20]; Learning was born, as all agree, // Of Truth’s half-

sister, Memory (J.Cawthorn) [PBEC: 159]. 

Виділення фігури «фемінінність» у ґештальтах меланхолії, замисленості та 

смутку легко пояснюється «жіночністю» цих психічних станів, адже саме представ-

ницям прекрасної статі властива, за стереотипами англосаксонської культури, замрі-

яність, пасивність, домінування емоційних реакцій над рішучими діями. Сама Уява, 

будучи фемінінною за своєю суттю, схильна працювати власне у цьому мрійливо-

тужливому напрямку: 

Fancy, who leads the pastimes of the glad, 

Full oft is pleased a wayward dart to throw; 

Sending sad shadows after things not sad, 

Peopling the harmless fields with signs of woe: 

Beneath her sway, a simple forest cry 

Becomes an echo of man’s misery.                     (W.Wordsworth) [SP: 65] 

Цілком логічно, що жіночої подоби набувають в англо-американській поезії і 

суголосні задумливі настрої: Wake, melancholy Mother, wake and weep! (P.B.Shelley) 

[PPB: 378]; Beneath whose boughs, by those still sounds beguil’d, // Calm Pensiveness 

might muse herself to sleep (S.Coleridge) [PPSR; 32]; And oft by yon blue gushing stream 

// Shall Sorrow lean her drooping head, // And feed deep thought with many a dream, // 

And lingering pause and lightly tread (G.Byron) [SB: 166]. У деяких випадках фемінін-

ність цих психічних станів стає більш експлікованою, розгортаючись, наприклад, у 

таку метафоричну паралель між абстрактною сутністю Смуток та типовими харак-

теристиками жіночої натури: When graceful Sorrow in her pomp appears, // Sure she is 

dressed in Meselinda’s tears. // Your head reclined (as hiding grief from view) // Droops 

like a rose surcharged with morning dew (J.Dryden) [PPSG: 295]. 

                                                 ІІ. 

«Нижчий», земний світ (ґештальти WORLD, HUMANITY) 

Ґештальти WORLD, HUMANITY,  що співвідносяться з «нижчим світом», зе-

млею, людством,  у певному сенсі позиціонуються як протилежні за змістом ґешта-

льтам, котрі репрезентують космічні сили (UNIVERSE, HEAVEN ). Подібним чином 
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ґештальт HEAVEN протистоїть ґештальтові EARTH. Протилежною виявляється і 

гендерна ідентифікація відповідних ґештальтів, які пов’язуються з жіночим єством. 

Земний світ, людство з його споконвічною метушливістю і заплутаністю у тенетах 

сьогодення, рабською покірливістю владі Часу, набуває жіночої подоби і протистав-

ляється у поезії англійського автора ХVІІ століття Генрі Вогена «The World» непо-

рушному й всеосяжному світлу Вічності, – WORLD  = ВОНА – СУЄТНА СУТ-

НІСТЬ, ЩО ХАОТИЧНО РУХАЄТЬСЯ ВСЕРЕДИНІ КОНТЕЙНЕРУ: 

I saw Eternity the other night, 

Like a great ring of pure and endless light, 

All calm, as it was bright; 

And round beneath it, Time in hours, 

days, years, 

Driv’n by the spheres 

Like a vast shadow mov’d; in which the world 

And all her train was hurled.                               [OL: 261] 

В аналогічному смисловому полі перебуває й персоніфікований образ світу у 

поемі «Al Aakaaf» Едгара По, де землю, земний світ долають сили космічної дисга-

рмонії. Достатньо показовим є той факт, що через два століття після Генрі Вогена 

Е.А.По зображує безсилість та безпорадність цього світу, який стає жертвою хаосу, 

використовуючи той самий образ, – hurl’d. Світ знову виявляється у статусі глибоко 

залежної сутності, яку безжалісно жбурляють вищі сили. Крім того, Едгар По повні-

стю зберігає зміст вищенаведеної концептуальної метафори – світ рухається всере-

дині хаосу, тобто перебуває у контейнері: Perhaps my brain grew dizzy – but the world 

// I left so late was into chaos hurl’d – // Sprang from her station, on the winds apart, // 

And roll’d, a flame, the fiery Heaven athwart  

[ПТ (2): 68].  

На виділенні смислових фігур «залежність», «прив’язаність»  у ґештальті 

WORLD побудовано розгорнуту метафору у шекспірівському сонеті ІХ, де світ упо-

дібнено до безутішної вдови, яка не може змиритися з відходом у вічність свого чо-

ловіка: The world will be thy widow, and will weep // That thou no form of thee hath left 
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behind, // When every private widow well may keep // By children’s eyes her husband’s 

shape in mind (W.Shakespeare) [CW: 1282]. Спорідненою за поетичною семантикою є 

й залежність людства від небесного керівництва, без якого людській рід може роз-

раховувати лише на занепад: If rightly trained and bred // Humanity is humble, finds no 

spot // Which her Heaven-guided feet refuse to tread (W.Wordsworth) [SP: 68]. 

Природа, стихія землі (ґештальти NATURE, EARTH, VALE) 

Оскільки ідея материнства є важливою складовою змісту концептів NATURE 

та  EARTH, що знайшло відображення  на рівні мовної картини світу в усталених 

виразах  Mother Nature, Mother Earth, то відповідний статус досить часто мають об-

рази природи і землі й в англо-американській поетичній картині світу. Однак, на ві-

дміну від достатньо однозначної семантики цих виразів у нехудожньому мовленні, 

поетичні персоніфікації вирізняються символічною ускладненістю, а іноді навіть і 

стереоскопічністю значення, санкціонованих багатогранністю архетипу Матері. 

Адже, за Карлом Юнгом, можна виділити декілька аспектів цього архетипу, коли 

йдеться про Матір-Землю: Її плодюче доброзичливе Божество, Її оргістичну сутність 

та Їі глибини. Негативний аспект архетипу Матері співвідноситься з чимось таємни-

чим і водночас темним, означаючи «безодню, світ мертвих, все, що поглинає, спо-

кушає й отруює, тобто те, що сповнює жахом» [Юнг 1996: 503].  

Проаналізований в рамках цього дослідження практичний матеріал засвідчує 

позитивну іпостась ґештальтів Природи і Землі, що у деяких випадках есплікується 

через їх розгорнуті характеристики з виділенням смислових фігур «ніжність», «муд-

рість»,  «турботливість»: Is Nature felt, or can be; nor do words, // Which practised  tal-

ent readily affords, //Prove that her hand has touched responsive chords; // Nor has her 

gentle beauty power to move // With genuine rapture and with fervent love // The soul of 

Genius (W.Wordsworth) [SP: 192]; Earth  fills her lap with pleasures of her own; // 

Yearnings she has in her own natural kind, // And even with something of  Mother’s mind, 

// And no unworthy aim, // The homely Nurse doth all she can // To make her Foster-child, 

her Inmate Man, // Forget the glories he hath known, // And that imperial palace whence 

he came (W.Wordsworth) [SP: 248]; Let Nature be your teacher. // She has a world of 

ready wealth, // Our minds and hearts to bless -- // Spontaneous wisdom breathed by 
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health, // Truth breathed by cheerfulness (W.Wordsworth) [SP: 202]. До сутностей жіно-

чої статі відносять і окремі частини рельефу: Loud is the Vale! the Voice is up // With 

which she speaks when storms are gone, // A mighty Unison of  streams! // of all her Voic-

es One! (W.Wordsworth) [PW: 288]. 

Земля у політико-економічному сенсі: країна (ґештальти COUNTRY, 

BRITAIN) 

З жіночим образом пов’язаний ще один аспект Magna Mater, це тема рідної зе-

млі, тобто вітчизни, або ж країни взагалі, тобто тієї землі, що є рідною для певної 

нації. Співвіднесеність країн як політико-економічних одиниць саме з жіночим ро-

дом закріплена в англійській мові традицією і тому в цьому випадку маємо, по суті, 

поетичну актуалізацію мовної матриці: Alas, the Country! how shall tongue or pen // 

Bewail her now, uncountry gentlemen? (G.Byron) [SB: 282];If Britain mourn her bleak-

ness, we can tell her, // The very best of vineyards is the cellar (G.Byron) [ДЖ: 438]. 

Психічні стани, пов’язані зі сферою несвідомого (ґештальти SLEEP, 

SLUMBER) 

Ґештальти Сну і Дрімоти співвідносяться у символічній площині з архетипом 

Матері (паралель Мати – вода – несвідоме), оскільки сон являє собою той пасивний 

стани свідомості, в якому сприйняття дійсності стає субсенсорним або несвідомим. 

Тому цілком природно, що вони здобувають у поетичних текстах англо-

американських авторів безальтернативну «жіночу» інтерпретацію: (вірш «To Sleep») 

Come, blessed barrier between day and day, // Dear mother of fresh thoughts and joyous 

health! (W.Wordsworth) [SP: 151]; A Slumber did my spirit seal; // I had no human fears; 

// She seemed a thing that could not feel // The touch of earthly years (W.Wordsworth) 

[SP: 91]. 

Рослини (ґештальти ROSE, POPLAR) 

У ґештальті  ROSE фігура «фемінінність» є присутньою на рівні традиційного 

символічного коду, оскільки троянда пов’язана з ідеєю серця, коханої, Венери [Кер-

лот 1994: 440]: Perhaps now blooms that queen of trees // I set but saw not grow (вірш 

The Spell of the Rose) [NWS: 138]. Жіночою психологією наділяється і тополя, яка 

здобуває достатньо детальну «фемінінну» характеристику у вірші Ч. Морлі: The pop-
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lar is a French tree, // A tall and laughing wench tree, // A slender tree, a tender tree, // 

That whispers to the rain – // An easy, breezy flapper tree, // A little and blithe and dapper 

tree, // A girl of trees, a pearl of trees, //Beside the shallow Aisne.          [АГ: 38]. 

                                                      3. 

Категорії, сумірні зі станом хаосу (ґештальти DARKNESS, HAVOC, DES-

OLATION) 

Ґештальт темряви як основоположної філософсько-естетичної категорії світо-

будови є первісно позбавленим однозначності. Темрява виступає у традиційному 

символізмі корелятом пасивного, жіночого, несвідомого начала. Крім того, вона, з 

одного боку, відповідає матерії, з іншого боку, передує розділенню матерії, оскільки 

діада темрява::світло «не з’являється як символічна формула моралі допоки первин-

на матерія не розпалась на світло і темряву» [Керлот 1994: 526]. Таким чином, мо-

рок, що існує до розділення на світло і темряву, дорівнює у символізмі стану нероз-

винених потенційних можливостей. Друга ж іпостась темряви, що була введена у 

світ після появи світла, є регресивною і тому вона асоціюється зі злом і первинними 

несублімованими силами. Темрява як антипод світла, тобто абсолютного блага, 

отримує розгорнуту характеристику у вірші Дж.Байрона «Darkness», в якому описа-

но моторошний сон автора про прихід суцільного мороку, тотожного відсутності 

смислу, повному зникненню відчуття любові, котрий несе з собою духовну та фізи-

чну руйнацію і всеосяжну порожнечу, що поступово набуває розмірів Всесвіту, – 

DARKNESS = ВОНА – ЦЕ СИЛА РУЙНАЦІЇ І ЗЛА: The winds were withered in the 

stagnant air, // And the clouds perished. Darkness had no need // Of aid from them – She 

was the Universe (G.Byron) [SB: 220]. У дусі такого ж розуміння темряви формату-

ється в поетичному тексті й зміст ґештальтів HAVOC та DESOLATION («спусто-

шення, руйнація»),  безпосередньо пов’язаних з ідеєю хаосу, в яких також набуває 

рельєфності фігура «фемінінність»: And Havoc loathes so much the waste of time, // 

She scarce had left an uncommitted crime (G.Byron) [SB: 323]; Here, Desolation holds 

her dreary court: // What satellites declare her dismal reign! // Shrieking their dirge, ill-

omen`d birds resort, // To flit their vigils, in the hoary fane (G.Byron) [SB: 74]. 
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Деякі негативні властивості людини і пов’язані з ними об’єкти та явища 

(ґештальти VANITY, DISSIMULATION, VENGEANCE, SLOTH, RUMOUR, 

CRIME, CORRUPTION, MONEY) 

Саме жіночого уособлення здобувають у поетичних текстах ті негативні влас-

тивості людської натури, що традиційно асоціюються в англо-американській куль-

турі з жіночим началом: марнославство, лицемірство, мстивість, лінощі, схильність 

до вислуховування та розповсюдження пліток. Ґештальти цих характеристик людсь-

кої натури великою мірою беруть початок від персонажів англійських мораліте, по-

вчальної алегоричної драми ХV- XVI століття, дійові особи якої уособлювали різні 

вади або чесноти: Get you a cittern, Lady Vanity, // And be a dealer with the virtuous 

man (B.Jonson) [TC: 38]; Yet Vanity herself had better taught // A surer path even to the 

fame he sought (G.Byron) [SB: 272]; Dissimulation always sets apart // A corner for her-

self (G.Byron) [ДЖ: 475]; While Vengeance pondered o’er new plans of pain, // And 

stanched the blood she saved to shed again (G.Byron) [SB: 319]; No more as then should 

Sloth around me throw // Her soul-enslaving, leaden chain (S.Coleridge) [PPSR: 27]; 

Some parts of Juan’s history, which Rumour, // That live gazette had scatter’d to 

disfigure, // She had heard (G.Byron) [ДЖ: 477]. 

Жіночої подоби набувають і певні негативні явища, пов’язані з проявами ті-

ньових сторін людської особистості, наприклад, злочин, хабарництво, а також пред-

мет спокуси багатьох порушників морального та юридичного закону – гроші: Crime 

could not near him – she is not the child // Of solitude (G.Byron) [ДЖ: 306]; Corruption 

could not make their hearts her soil (G.Byron) [ДЖ: 307]; Money the she-devil comes to 

us under many veils // Tactful at first, calling herself beauty (C.H.Sisson) [PBEP: 374]. 

Явища, що характеризуються нестабільністю, мінливістю (ґештальти 

FORTUNE, FAME, RENOWN, FATE, DESTINY, FASHION, WEATHER) 

Перелічені явища корелюють у поетичних текстах з жіночим єством, насампе-

ред, через спільність прототипових для англо-американської культури асоціацій, 

пов’язаних, з одного боку, з природою відповідних сутностей та явищ, а,  з іншого 

боку, з провідними характеристиками жіноцтва. Поняття Fortune наділено в англій-
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ській поезії двома смисловими іпостасями:  1) щасливий випадок, несподіване щастя 

та 2) доля, жереб. Це цілком кореспондується із символічним значенням одноймен-

ної міфологічної постаті – давньоримської богині щастя, талану та сліпого випадку 

Фортуни, яка зображувалася у вигляді жінки, котра стоїть на кулі або на колесі з ро-

гом достатку в руках та пов’язкою на очах. Згадані атрибути богині символізували 

мінливість її уподобань, щедрість дарів, що вона пропонує, та незбагненність прин-

ципу, за яким ці блага розподіляються між людьми. Усі ці властивості Фортуни мо-

жна легко співвіднести зі стереотипними характеристиками представниць прекрас-

ної статі: примхливою непостійністю, спокусливістю та нелогічністю думок і дій. 

Відповідним комплексом якостей наділяється в англо-американській поетичній кар-

тині світу й жіночій образ FORTUNE -- це непередбачуваність наступного кроку, 

короткотривала прихильність до своїх фаворитів, розпалювання несамовитих ба-

жань щодо заможності, влади та слави: FORTUNE = ВОНА – ЦЕ ЗРАДЛИВА ІС-

ТОТА:  Whilst as fickle Fortune smil’d, // Thou and I were both beguil’d 

(W.Shakespeare) [CW: 1313]; He deeply felt – what mortal hearts must feel, // When thus 

reversed on faithless Fortune’s wheel, // For crimes committed (G.Byron) [SB: 320]; For-

tune seems weary grown of Aureng-Zebe, // While to her new-made favourite, Morat, // 

Her lavish hand is wastefully profuse (J.Dryden) [PPSG: 295]; FORTUNE = ВОНА – 

ЦЕ СУТНІСТЬ, ЩО ВВОДИТЬ У СПОКУСУ ТА ПІДДАЄТЬСЯ СПОКУСІ: And 

fortune labours with the vast event; // She now has in her hand the greatest stake, // 

Which for contending monarchs she can make. // What e’er can urge ambitious youth to 

fight, // She pompously displays before their sight (J.Dryden) [PPSG: 257]; When you bid 

fortune carry back her bribe (J.Dryden) [PPSG: 333]; FORTUNE = ВОНА – ЦЕ НО-

РОВЛИВА ІСТОТА: …’Tis paltry to be Caesar; // Not being Fortune, he’s but For-

tune’s knave, // A minister of her will (W.Shakespeare) [CW: 1167]. 

Розгорнута характеристика образу FORTUNE у Вільяма Шекспіра синтезує 

зміст усіх трьох вищезазначених концептуальних метафор: 

… But Fortune, O! 

She is corrupted, chang’d, and won from thee: 

She adulterates hourly with thine uncle John, 
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And with her golden hand hath pluck’d on France 

To tread down fair respect of sovereignty. 

And made his majesty the bawd to Fortune and King John, 

That strumpet Fortune, that usurping John!     (W.Shakespeare) [CW: 417] 

Отже, фігурами, що виділяються у поетичному ґештальті  FORTUNE, є «зрад-

ливість», «спокусливість» і «моральна нестійкість».   

Оскільки Слава і Популярність великою мірою пов’язані з волею щасливого 

випадку, в ґештальтах GLORY, FAME, RENOWN набувають рельєфності ті ж самі 

фігури, що й у ґештальті  FORTUNE. Внаслідок чого, FAME / RENOWN / GLORY = 

ВОНА – ЦЕ СУТНІСТЬ, ЩО СПОКУШАЄ, Й ЯКУ СПОКУШАЮТЬ: ‘T is the same 

landscape which the modern Mars saw, // Who march’d to Moscow, led by Fame, the si-

ren! (G.Byron) [ДЖ: 364]; Let fame be busy where she has to do; // Tell of fought fields, 

and every pompous show. // These tales are fit to fill the people’s ears (J.Dryden) [PPSG: 

320]; Renown and fame in vain I courted long, // And still pursued ‘em, though directed 

wrong (J.Dryden) [PPSG: 333]; FORTUNE = ВОНА – ЦЕ ЗРАДЛИВА ІСТОТА:  

Farewell to the Land, where the gloom of my Glory // Arose and o’ershadowed the earth 

with her name – // She abandons me now – but the page of her story, // The brightest or 

blackest, is filled with my fame.  (G.Byron) [SB: 193]. 

Ще одна сутність, що належить до цієї групи, Доля, традиційно постає у тво-

рах англо-американських авторів як незбагненна сутність, протидія котрій завжди 

приречена на поразку: incomprehensibility of fate (D.Gascoyne); the steeps of fate, the 

clouded maze of fate (S.Johnson); tangles of fate one does not understand (J.Gurney); ma-

lignant Fate (Th.Gray); that strife with fate is milking in a sieve (J.Langborne). Отже, об-

раз Долі незмінно здобуває у поетичних текстах фемінінне уособлення, з огляду на 

те, що концепти FATE / DESTINY є  великою мірою ідентичними за змістом конце-

пту FORTUNE: Oh, Fate! – accuse thy fully, not thy fate; // She may redeem thee still – 

nor yet too late (G.Byron) [SB: 302]; Of spirit capacious to require // That Destiny her 

should change (W.Wordsworth)[PW: 144]. 

Нарешті, жіночої подоби набувають в англо-американській поетичній картині 

світу ще два образи, один з яких є за своїм смислом універсальним, а другий суто 
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англійським синонімом недовготривалості й мінливості, це Мода і Погода: Yet why 

should I mingle in Fashion’s full herd? // Why crouch to her leaders, or cringe to her 

rules? (G.Byron) [SB: 78]; Miss Weather led the dancing, // Professor Wind the band 

(E.Merriam) [АГ: 126]. 

Темний час доби (ґештальти NIGHT, EVENING) 

Прототиповий для англо-американської поезії жіночий абрис ночі має двоїсті 

імплікації, тому сутність NIGHT, віднесена нами до третьої групи (негативний сим-

волічний аспект жінки), може повноправно фігурувати і серед сутностей першої 

групи (високий, позитивний символічний аспект жінки). Адже, з одного боку, ніч 

може поставати як символіко-семантичний еквівалент темряви, ототожнення того 

загрозливого темного начала, що перебуває у споконвічній опозиції до стихії світла: 

The night seems doubled with the fear she brings, // And, o’er the citadel, new spreads her 

wings (J.Dryden) [PPSG: 330]. З іншого боку, підгрунтям символічної співвіднесено-

сті ночі з образом жінки може виступати ідея краси; достатньо показовим прикла-

дом чого слугує поезія Едгара По «Hymn to the Night». В ній у романтичному порт-

реті королеви-ночі актуалізовано цілий комплекс сугестій, пов’язаних з ґештальтом 

ЖІНКА, серед яких. насамперед, владна сила краси, чарівливість і відчуття таємни-

ці: 

I heard the trailing garments of the Night 

Sweep through her marble halls! 

I saw her sable skirts all fringed with light 

From the celestial walls! 

I felt her presence, by its spell of might, 

Stoop o’er men from above; 

The calm, majestic presence of the Night, 

As of the one I love.                          (H.Longfellow) [HAL: 78] 

Менш контрастними є поетичні тлумачення образу Вечора як перехідного, 

маргінального явища, що поєднує в собі світло і темряву: The god of day his lamp 

withdrew; // Evening her dusky mantle spread (J.Cooper) [PBEC: 120]. 
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На завершення потрібно додати, що в окремих випадках розподілення ґешта-

льтів за певною змістовною домінантою, яка лягає в основу символічного тлумачен-

ня того чи іншого образу в поетичному тексті, виявляється дещо проблематичною. 

Це стосується ґештальту SHIP як ледве не єдиного, що репрезентує у гендерно кате-

горізованому універсумі англійської поезії клас артефактів. Адже вищенаведений 

випадок уособлення ще одного репрезентанта предметного світу MONEY є втілен-

ням індивідуально-авторського, можна сказати, унікального бачення. Історично ж 

освячена персоніфікація ship на рівні мови це широко відомий англійський лінгво-

культурний стереотип, який полягає у тому, що приязне ставлення мовця до морсь-

кого судна знаходить вираження у жіночій матеріалізації останнього. Виразні прик-

лади відповідних поетичних персоніфікованих образів містить, скажімо, поема С.Т. 

Кольриджа «The Rime of the Ancient Mariner». 

 

 

 

3.1.2. Варіативні поетичні ґештальти 

3.1.2.1. Варіативність ґештальту як наслідок художнього переформату-

вання сталого образу 

Вищепредставлені варіанти гендерної матеріалізації поширених в англомовній 

поезії образів є прототиповими для англо-американського культури. Їх вкоріненість 

у загальнопоетичну традицію була настільки незаперечною за часів класиків англій-

ської літератури, що навіть у тих випадках, коли образу кохання або життя припису-

вався комплекс протилежних маскулінному стереотипові характеристик: легковаж-

ність, нерозсудливість, примхливість, то усталена практика саме чоловічого його 

уособлення зберігалася за рахунок образного втілення відповідних властивостей в 

особі ще нерозважливого хлопчика: 

And therefore is Love said to be a child, 

Because in choice he is so oft beguil’d. 

As waggish boys in game themselves forswear, 

So the boy Love is perjur’d every where…          (W.Shakespeare) [CW: 396] 
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Life is the rose’s hope while yet unblown; 

The reading of an ever-changing tale, 

The light uplighting of a maiden’s veil; 

A pigeon tumbling in clear summer air; 

A laughing schoolboy, without grief or care, 

Riding the springy branches of the elm.                   (J.Keats) [PPMC: 335] 

Однак та обставина, що родова належність персоніфікованої алегорії регламе-

нтується в англомовній культурі не граматикою, а традицією, зумовлює можливість 

виникнення подвійних матриць поетичного роду для одного поняття. Поодинокі ви-

падки такого тлумачення можна спостерігати в англійській культурі ХІХ століття. 

Так, традиційний чоловічий рід поняття Life замінено на жіночій у поезіях 

В.Вордсворта та у вірші А.Теннісона (через порівняння життя із давньоримською 

богинею помсти фурією), причому в обох випадках фігура ґештальту втілює стерео-

типні жіночі ознаки – LIFE = ВОНА – ЦЕ МІНЛИВА ІСТОТА: Oh, no! the visions of 

the past // Sustain the heart in feeling // Life as she is – our changeable Life... 

(W.Wordsworth) [PW: 189]; Life’s temperate Noon; her sober Eve, // Her Night not mel-

ancholy... (W.Wordsworth) [PW: 187]; LIFE = ВОНА – ЦЕ НЕСАМОВИТА ІСТОТА: 

And Time, a maniac scattering dust, // And Life, a Fury slinging flame (A.Tennyson) [OL: 

252]. 

Така ж гендерна метаморфоза трапляється і з образом HOPE, який за загаль-

ними критеріями концептуального родового розподілу належить до жіночого роду. 

Це традиційне тлумачення зустрічається, приміром, у вірші С.Кольриджа, присвяче-

ному  Вільяму Вордсворту, який, на переконання автора поезії, зміг своєю натхне-

ною творчістю повернути людям втрачену Надію. Остання зображується як ніжна, 

чутлива сутність небесного походження, яку прирекли на забуття та страждання 

людські пороки, – HOPE = ВОНА – ЦЕ ТЕНДІТНА ІСТОТА: 

When from the general heart of human kind 

Hope sprang forth like a full-born Deity! 

--Of that dear Hope afflicted and struck down, 

So summoned homeward, thenceforth calm and sure 
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From the dread watch-tower of man’s absolute self, 

With light unwaning on her eyes, to look 

Far on – herself a glory to behold, 

The Angel of the vision! …               (S.Coleridge) [PPSR: 103]. 

Зовсім іншої за поетичним змістом персоніфікації  набуває це абстрактне по-

няття, коли йдеться про надії грізного Тамерлана, відомого середньоазіатського 

полководця та правителя (поема Едгара По «Tamerlane»). У цьому випадку Надія 

постає в образі сильного хижого птаха, – HOPE = ВІН – ЦЕ ПОТУЖНА ІСТОТА: 

When Hope, the eagle that tower’d, could see // No cliff beyond him in the sky, // His pin-

ions were bent droopingly – // And homeward turn’d his soften’d eye (E.Poe) [ПТ (2): 

22]. До такої ж самої гендерної інтерпретації образу вдається Е.По і говорячи про 

надії сонячної молодості: Dreams! In their vivid coloring of life – // As in that fleeting, 

shadowy, misty strife // Of semblance with reality which brings // To the delirious eye 

more lovely things // Of Paradise and Love – and all our own! // Than young Hope in his 

sunniest hour hath known (E.Poe) [ПТ (2): 28]. 

Радикальні зміни у художньому осмисленні дійсності, що мали місце наприкі-

нці ХІХ – початку ХХ століття і значною мірою розхитали загальноприйняті канони, 

узвичаїли наявність варіативних матриць і для персоніфікованих алегорій. Тому, хо-

ча, скажімо, чоловіче уособлення образів життя та смерті залишається в англомов-

ній поезії досить стійким трафаретом, стильова різновекторність поетичного диску-

рсу ХХ століття, його орієнтованість на неусталену, суб’єктивно-авторську семан-

тику, санкціонує використання нетрадиційних жіночих уособлень. Така заміна, без-

умовно, свідчить про інші засади концептуалізації образу, висунення інших фігур у 

структурі ґештальту LIFE або DEATH. Внаслідок цього може відбуватися більш ре-

льєфне, гостре у своїй несподіваності зіткнення або протиставлення алегоричних 

персонажів, як у поезії В.Хенлі, де квітуча мадам Життя порівнюється з вуличним 

хуліганом Смертю – LIFE = ВОНА – ЦЕ ГАРНА ЖІНКА: Madam Life’s a piece of 

bloom, // Death does dogging everywhere; // She’s the tenant of the room, // He’s the ruf-

fian on the stairs [OL: 117]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


218 

 

Іншого гендерного статусу набуває в поетичних текстах ХХ століття і образ 

любові, який до того мав майже виключно маскулінне трактування. Результатом та-

кої зміни ґештальту стає те, що любов втрачає будь-який героїзм, оскільки зображу-

ється у вигляді жіночої істоти, яка дріботить ногами і час від часу зупиняється, щоб 

поправити черевик – LOVE = ВОНА – ЦЕ ПРОЗАЇЧНА ІСТОТА: Over the dewy 

grass with a small suitcase // Love comes trotting and stops to hold on a shoe.// To go 

away with her! (D.Dunn) [PBCB: 108]. 

Незвичний для англо-американської поетичної картини світу ґештальт смерті 

робить особливо наочним її безсилля проти пам’яті того дорогого і світлого, що зда-

тне подарувати життя – DEATH = ВОНА – ЦЕ СЛАБКА ІСТОТА:   

                            Troths 

Yellow dust on a bumble 

bee’s wing, 

Gray lights in a woman’s 

asking eyes, 

Red ruins in the changing 

sunset embers: 

I take you and pile high 

the memories. 

Death will break her claws 

on some I keep.   (C.Sandberg) [CP: 55-56] 

Всупереч традиціям багатовікового маскулінного уособлення образу смерті 

відбувається і її метафоричне зображення як першоджерела певних ідеальних сутно-

стей в поезіях американських авторів ХХ століття (актуалізація символічного аспек-

ту жінки як матері): Death is the mother of beauty; hence from her, // Alone, shall come 

fulfillment to our dreams // And our desires… Death is the mother of beauty; mystical, // 

Within whose burning bosom we devise // Our earthly mothers waiting, sleeplessly. 

(W.Stevens) [NAP: 357]; Death alone is the true mother of Eros // and only love can re-

vivify the earth (E.Hirsch) [BAP: 160]. І хоча жіночій рід образу є в цих випадках де-

що другорядним, адже йдеться, насамперед, про породжувальну функцію, причин-
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но-наслідковий зв’язок, проте, принаймні в одному з двох вищенаведених прикладів 

маємо у наявності гендерне форматування образу, яке виражається у поєднанні об-

разу смерті з суто «жіночим» образом краси та приписування їй таємничості. 

Загалом, внаслідок того, що Смерть починає аналогізуватися з сутністю жіно-

чого роду вже не у поодиноких поетичних контекстах, її жіноче уособлення не 

обов’язково супроводжується метафоричними ампліфікаціями: Born like this // Into 

this // As the chalk faces smile // As Mrs. Death laughs (Ch.Bukowski) [LNEP: 319]. Та-

ким чином, новий ґештальт набуває узвичаєності і сталої вписаності у генеральну 

поетичну картину світу. 

Варіативна персоніфікація трапляється й у відношенні інших важливих для 

поетичної картини світу понять. Приміром, «світанок», який, внаслідок своєї безпо-

середньої пов’язаності з сонцем, асоціюється в поетичних контекстах з чоловічим 

началом, може бути також представленим у жіночій подобіі, порівняймо: 

The moon on the one hand, the dawn on the other: // The moon is my sister, the dawn is 

my brother (H.Belloc) [OL: 18]; At the point of shining feathers, // that moment when the 

dawn // run her finger along the knife-edge sky (D.Wakowski) [VIG: 714]. 

У подібний спосіб Поезія, яка, поряд із фантазією, музикою та мистецтвом 

завжди трактувалася як сутність жіночого роду, має в сучасній англо-американській 

літературі також дві родових іпостасі – традиційну жіночу і новітню, чоловічу, 

пов’язану з жіночим авторством вірша: Tomorrow, I suspect to see you on the hill // 

going toward your mistress Poesie – // the flag drops down like Quixote’s… (Mark Mc 

Morris) [ANP: 147]; I’m married to poetry // and he says But don’t let him go // and I 

don’t for a little while longer // but now everything is changed and not // as bad as I bed 

down with poetry and myself // whom I each love intwined real love and // would welcome 

another (L.A.Brown)  [ANP:11]. 

Хоча в обох випадках нові родові іпостасі образів  світанку та поезії не знахо-

дять скільки-небудь розгорнутої  гендерної характеристики, очевидно, що вони кон-

текстуально наділені відповідними конотаціями.  

Народження нового ґештальту трапляється також у разі використання такої 

персоніфікації, яку можна назвати інвертованою, за аналогією з інвертованим епіте-
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том, котрий характеризується специфічними відносинами між головним та залеж-

ним елементом словосполучення, коли логічний центр стає синтаксично залежним, 

у той час як центральний синтаксичний елемент не є логічно базовим: a jewel of a 

man (золота людина). Аналогічним чином в інвертованій персоніфікації гендерна 

ознака персоніфікованого об’єкту чи сутності виникає з опорою не на основний, а на 

залежний образ, котрий, однак, осмислюється як такий, що наділено неабиякою ху-

дожньою значущістю. Так, скажімо, фіксована матриця WAR = ВІН (СУТНІСТЬ 

ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ) може інвертуватися через уподібнення війни до мистецтва, 

яке, своєю чергою, традиційно позиціонується як сутність жіночого роду, внаслідок 

домінантної смислової ваги образу ART. В такий спосіб досягається максимальне 

ототожнення війни з мистецтвом у поемі Дж.Байрона  «Дон Жуан»: War’s brain-

spattering, windpipe-slitting art, // Unless her cause by right be sanctified (G.Byron) 

[ДЖ: 328]. 

Схожий випадок спостерігається й у Ральфа Емерсона в поезії «Days», коли 

традиційне уявлення про день як сутність, що кореспондується з чоловічим началом, 

зазнає змін через наявність лейтмотивного епітету «hypocritic», який визначає якість 

цього дня, оскільки лицемірство асоціюється в англосаксонській культурі з жіноцт-

вом. Відповідно саме фемінінну трактовку здобуває образ Дня як у початкових, так і 

у кінцевих рядках цього віршу: Daughters of Time, the hypocritic Days, // Muffled and 

dumb like barefoot dervishes… // … // … and the Day // Turned and departed silent. I, too 

late, // Under her solemn fillet saw the scorn (R.Emerson) [MB: 52]. 

Варіювання ґештальту, викликане художнім переформатуванням сталого об-

разу, може відбуватися не лише в англо-американській поетичній картині світу в ці-

лому, але й в межах окремого ідіолекту. Таким чином, усталеність певної гендерної 

іпостасі того чи іншого образу, яка визначається каноном культурної традиції, є дос-

татньо умовною, адже існуючі тенденції щодо вибору гендерної ознаки при персо-

ніфікації поняття або предмету можуть бути переглянутими навіть в окремо узятій, 

індивідуальній художній системі. 

Так, скажімо, Джордж Гордон Байрон доволі послідовно актуалізує у своїх 

творах саме той ґештальт любові / кохання, що вважається загальноприйнятим в ан-
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гломовній культурі. Любов у байронівських поезіях позиціонується як сутність чо-

ловічої статі з відповідними стереотипними гендерними характеристиками, коли 

йдеться про ситуацію напруженого протистояння, боротьби, – LOVE = ВІН – ЦЕ 

ХОРОБРА ІСТОТА, ЩО ВИЗНАЄ ЛИШЕ ГІДНОГО ЇЙ СУПЕРНИКА: Against all 

noble maladies he( love – О.Д )’s bold, // But vulgar illnesses don’t like to meet, // Nor 

that a sneeze should interrupt his sigh, // Nor inflammations redden his blind eye [ДЖ : 

73]. Саме у чоловічому образі знаходять своє втілення також войовничість і жорсто-

кість, що є байдужою до будь-яких благань, – LOVE = ВІН – ЦЕ ВОЇН: …He // 

Seems Love turn’d a lieutenant of artillery! [ДЖ: 338]; LOVE = ВІН – ЦЕ НЕВБЛА-

ГАННА ВИЩА СИЛА:  No more, with Love’s former devotion, we see:// He spreads his 

young wing, he retires with the blast;// The shroud of affection is Love’s last adieu! [SB: 

44-45]. Проте у тому випадку, коли висвітлюється одна з найніжніших іпостасей 

цього почуття, пов’язана з відданістю, яка, за чинними  в англомовному лінгвокуль-

турному просторі стереотипами, пов’язується з жіночим началом,  Дж.Г.Байрон вда-

ється до представлення любові у жіночій подобі, – LOVE = ВОНА – ЦЕ ІСТОТА, 

ПОРОДЖЕНА ВІДДАНІСТЮ: Devotion and her daughter Love [SB: 161]. Досить 

прозорий натяк на жіночу іпостась міститься й у такий метафоричній характеристи-

ці любові: Oh, Love! of whom great Caesar was the suitor, // Titus the master, Antony the 

slave [ДЖ: 119]. 

В аналогічний спосіб Едгар По наслідує загальну традицію, змальовуючи Ніч 

у вигляді істоти жіночої статі, коли це є суголосним його художньому задуму: But 

when the Night had thrown her pall // Upon that spot, upon us all [ПТ (2): 44]. Однак 

лейтмотивна для поезії «Dreamland» тема владного господаря країни сновидінь та 

марень спонукає автора до маскулінної персоніфікації ночі як незворушного ідола, – 

NIGHT = ВІН – ЦЕ ВСЕМОГУТНІЙ ВОЛОДАР ЛЮДСЬКИХ ДУШ: Where an 

Eidolon, named  Night, // On a black throne reigns upright [[ПТ (2):: 134]; So wills its 

King, who hath forbid // The uplifting of the fringed lid; Where an Eidolon, name  

NIGHT, // On a black throne reigns upright    [ПТ (2): 136]. 

Нарешті, варто відзначити ту подвійність гендерного ґештальту смерті,  що 

можна назвати відмінною рисою ідіостилю американського поета-неоромантика 
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Е.Е.Каммінгса.  На додаток до цілої низки традиційних уособлень смерті у вигляді 

істоти чоловічої статі, наведених у розділі  3.1, Каммінгс неодноразово замінює ка-

нонічний чоловічій рід поняття «смерть» на жіночій, приміром,звертаючись до своєї 

коханої : if i should sleep with a lady called death // get another man with firmer lips // to 

take your mouth in his teeth [VIG: 175]. Типове для романтизму зближення понять 

«любов» і «смерть» спостерігається ще в одній поезії Е.Е.Каммінгса, в якій стосун-

кам чоловіка зі смертю протиставлені взаємини автора з коханою, внаслідок чого 

смерть постає у жіночому образі, який має досить чіткі стереотипні гендерні імплі-

кації – DEATH = ВОНА – ЦЕ ЗЛА, ПІДСТУПНА ІСТОТА:  comes here a man would 

have from madame death // neverless now and without winter spring? // she’ll spin that 

spirit her own fingers // with and give him nothing (if he would not sing)       [SP: 63]. 

Отже, як свідчать вищенаведені приклади, причиною виникнення нового ґеш-

тальту може стати перетрактування того традиційного гендерного статусу, який за-

кріпився за певним об’єктом або явищем, як у концептуальній, так і в поетичній ка-

ртині світу. 

  3.1.2.2. Варіативність ґештальту як наслідок первинної гендерної амбівалент-

ності образу  

Ще одним джерелом варіативності ґештальту є амбівалентність поетичного 

роду деяких сутностей, і тоді альтернативні матриці, можна сказати, існують первіс-

но, на рівні сталих концептуальних уявлень. Це явище спостерігається також як на 

рівні генеральної, так і індивідуальної поетичної картини світу. До таких образів з 

невизначеним, нефіксованим поетичним родом належить образ моря, яке може тра-

ктуватися як істота або жіночого, або чоловічого роду, в залежності від того, які са-

ме сугестії є релевантними для актуалізації у тому чи іншому поетичному контексті. 

Ця позиція образу в англо-американській поетичній картині світу кореспондується і 

з його символічною амбівалентністю як «нижчого океану», посередника і проміжно-

го стану між аморфним (повітрям і газами) та оформленим (землею, твердими тіла-

ми); сутністю, що одночасно пов’язана з життям і смертю (архетипом матері) [Кер-

лот 1994: 329]. Відповідним чином, у В.Вордсворта море виступає у ролі істоти чо-

ловічого роду, коли необхідно створити контраст між потужністю морської стихії та 
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її здатністю бути лагідною та покірною («mighty» vs «meek», «gentle»), – SEA = ВІН 

– ЦЕ СИЛЬНЕ І НІЖНЕ СТВОРІННЯ: Comes that low sound from breeezes rustling 

over // The grass-crowned headland that conceals the shore? // No; ‘tis the earth-voice of 

the mighty sea, // Whispering how meek and gentle he can be! [PW: 356]. У тому ж ви-

падку, коли, як у поезії Р.Фроста «Sand Dunes», море символізує гибель, постаючи 

підступною і непередбачуваною стихією, яку наділено великою руйнівною силою, 

воно набуває жіночої подоби, – SEA = ВОНА – ЦЕ МІНЛИВА СУТНІСТЬ, ЩО НЕ-

СЕ СМЕРТЬ: 

Sea waves are green and wet, 

But up from where they die, 

Rise other vaster yet, 

And those are brown and dry. 

They are the sea made land 

To come at the fisher town, 

And bury in solid sand 

The men she could not drown. 

She may not know cove and cape, 

But she does not know mankind 

If by any change of shape, 

She hopes to cut off mind…                                   [F: 330]. 

Ґештальт моря (сутності, що має в англо-американській культурі невизначе-

ний гендерний статус), вирізняється тією ж двоїстістю й у Вільяма Вордсворта. З 

одного боку, море постає в його творах як істота чоловічої статі, яка перебуває у 

шлюбному союзі з красунею-Венецією, – SEA = ВІН – ЦЕ ЧОЛОВІЧА СУТНІСТЬ  

ЯК ВІЧНИЙ СУПУТНИК СУТНОСТІ ЖІНОЧОЇ :  

Venice, the eldest Child of Liberty, 

She was a maiden City, bright and free; 

No guile seduced, no force could violate; 

And, when she took unto herself a Mate, 

She must espouse the everlasting Sea.           [PW: 179] 
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З іншого боку, таємничий, чуттєвий, ірраціональний аспект морської стихії 

актуалізується через персоніфікацію з протилежною гендерною ознакою, яка набу-

ває особливої художньої ваговитості через метафоричне поєднання з одвічно фемін-

ним для західноєвропейської традиції символом – місяцем: This Sea that bares her 

bosom to the moon [PW: 154]. 

Аналогічна амбівалентна символічність властива також образу дощу як уні-

версальному символу життя, оскільки він містить очевидну символіку начала, що 

запліднює. Крім того, дощ являє собою зв’язувальну ланку між небом (і звідси його 

єдність зі стихією світла, а також неформальним, газоподібним) та землею – елемен-

том твердим і матеріальним, який у символічній площині корелює з жіночим нача-

лом [Керлот 1994: 179]. Двоїстим є й гендерне виявлення дощу в англо-

американській поетичній картині світу. З одного боку, він може виступати як істота 

жіночої статі у родовій опозиції з чоловіком-вітром: Let the wind marry. I know the 

Creation // Continues through love. The rain’s a wife (St.Moss) [EAP: 105]. З іншого бо-

ку, дощова стихія може набувати маскулінних рис, і тоді її рухливі, бешкетні часто-

чки зображуються у поетичному творі як два жвавих хлопчика, Джон і Джеймс:  

My drops of rain have different names. 

One is John and one is James. 

John is waiting to begin. 

He’s the one I want to win. 

James is going slowly on. 

Something sort of sticks to John. 

John is moving off at last. 

James is going pretty fast. 

John is rushing down the pane. 

James is going slow again…                          (A.Milne) [АГ: 104].  

Очевидно, до таких самих сутностей з невизначеним у поетичній площині ге-

ндерним статусом слід віднести і Тишу, що також вирізняється ґештальтною двоїс-

тістю. Вона може набувати маскулінних конотацій, коли йдеться про металеву ти-

шу, що віщує близький відхід у вічність (вірш Едгара По «SONNET – SILENCE»: 
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There is a two-fold Silence – sea and shore – // Body and Soul. One dwells in lonely plac-

es, // Newly with grass o’ergrown, some solemn graces, // Some human memories and 

tearful lore, // Render him terrorless: his name’s “No more.” [ПТ (2): 126]), або ж трак-

тується як сутність жіночого роду, якщо описуваний різновид тиші пов’язаний з ві-

дчуттям жаху: Silence again resumes her awful sway (G.Byron) [SB: 74]. 

Отже, гендерний профіль англо-американської поетичної картини світу не має 

яскраво вираженого домінування маскулінності або фемінінності, і це, певною мі-

рою, пояснюється тим, що він наслідує матриці традиційної символіки, використо-

вуючи сталі ґештальти. Символічно вмотивовані ознаки роду навіть утворюють в 

межах англо-американської поетичної картини світу родові опозиції, які дублюють 

ті базові символічні протиставлення, що формують, в термінології К. Леві-Строса, 

арматуру усього антропогенного космосу (універсуму людської культури) [Леви-

Строс 1985]: Heaven – Earth, Day – Night, Sun – Moon, Universe – World, Old Age – 

Youth, Winter – Spring, War – Peace, Atheism – Religion і т.д. Отже, як маскулінно-

фемінінна категоризація поетичного універсуму, так і гендерне форматування пер-

соніфікованого образу відбувається за концептуальними матрицями, що ствердили-

ся в англо-американському культурному просторі, а також за приписами західно-

європейської традиційної символіки. 

 

        3.2. Українська лінгвопоетична норма як базис етнопоетичних явищ 

        3.2.1. Метафоричне  уречевлення 

У світлі існуючої  вже на рівні практичної мови латентної або первинної  пер-

соніфікації абстрактних понять та неістот, котра відбувається лише за рахунок на-

лежності іменників, якими вони позначаються, до чоловічого або жіночого роду, 

беззаперечним видається той факт, що наявність такої персоніфікації набуває особ-

ливого значення в умовах поетичного тексту, з огляду на те, що антропоморфічність 

являє собою один з провідних принципів поетичного мовлення. Тому, в певному се-

нсі, поетичну персоніфікацію можна категорізувати як вторинну, таку що наслідує 

заданий мовою семантичний алгоритм. При цьому, оскільки віднесення поняття або 

предмету до певного роду вже відбулося на рівні мовної картини світу, то навіть у 
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випадку, коли відповідне слово, скажімо, «любов», не доповнюється персоніфікато-

ром (дівчина, жінка і т.д.), сема жіночності все одно набуде актуалізації за умов 

будь-якого образного контексту (приміром, «Любов увійшла у серце»). Крім того, 

досить часто прийом уособлення передбачає розкриття душевних якостей або опис 

емоційних станів оживлених сутностей також без виділення персоніфікатора, що 

репрезентує певну гендерну іпостась. Таке приписування почуттів неживим предме-

там та абстрактним поняттям, котре має назву метагога, по суті, дорівнює текстові і 

являє собою ніщо інше, як гендерне форматування образу:  Ніч колихала так ласка-

во, -- // Проте не спалося ніяк… (М.Рильський) [Л (2): 147]; Нагідка обережена по-

двійно, // щоб не згубити лагідного кола, // мені про тихе свято зацвіла, // стрічаю-

чи… (В. Стус) [ЧТ: 553] ; там, де зоря в тонкій печалі // згубила хустку золоту 

(В.Сосюра)  [ВТДТ: 469]. 

Натомість в англомовній традиції персоніфікація поняття «love», яке віднесе-

но мовою до розряду слів середнього роду, тобто неживих сутностей, потребує чіт-

ких формалізаторів антропоморфного виміру відповідного образу в поетичному мо-

вленні (наприклад, особового займенника «he» або персоніфікатора на кшталт 

«knight», «warrior» і т.п.)  Безперечно, за таких умов українська поетична картина 

світу має набагато вищий індекс персоніфікованості, ніж англо-американська, вна-

слідок чого прийоми, пов’язані з уречевленням на більш експліцитному рівні (за до-

помогою займенника або стереотипного персоніфікатора), що їх використовують 

англомовні автори, виявляються недостатньо ефективними для адекватного вира-

ження художнього змісту в українському поетичному мовленні. Така ситуація має 

місце при вербалізації певних душевних станів, пов’язаних з переживанням всеося-

жного страху, відчуженості, великого горя або відчаю (тобто, по суті, з деперсоналі-

зацією особистості)  і спонукає українських поетів до застосування додаткових стра-

тегій, зокрема, звертання до певних видів метафор. 

Відомо, що вербальні засоби вираження емоцій взагалі мають дещо приблиз-

ний характер; емотив завжди є «метонімією реконструйованої емоції» [Шаховский 

2008: 44, 312], оскільки багатомірний емоційний світ людини не піддається форма-

лізації за допомогою тієї кількості лексем, які входять до складу окремої мови.  Ця 
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обставина стала поштовхом для виникнення у мовах корпусу емоційних метафор, 

покликаних відтворити справжнє, «психологічне» значення слова. Такі метафори 

мають біологічну основу, позаяк метафоричне перенесення базується в них на реа-

льній симптоматиці – мовні вирази позначають фізіологічні прояви певної емоції 

[Апресян 2011; Lakoff 1980; Kövesces 2000; Ekman 1984]. Так, згідно з даними дос-

ліджень, страх у метамовному сенсі, тобто як певний ярлик для цілого комплексу 

емоцій, а не як слово, що вказує на конкретну емоцію, пов’язаний з холодом (пор. 

укр.  заціпеніти, заклякнути, задубіти від страху, кров холоне (стигне) від жаху та 

англ. freeze with fear, get/grow cold with terror, one’s blood runs cold). «Біологічна» 

метафора  СТРАХ – ХОЛОД є універсальною, оскільки вона базується на реальних 

відчуттях, адже переживання страху дійсно супроводжується зниженням температу-

ри тіла. Проте, важливо зазначити, що біологічна основа вищенаведених метафор 

доповнюється й психологічною: емоції та почуття людини часто уподібнюються до 

текучого тіла, в той час як нездатність переживати спонтанні емоційні реакції вира-

жається у «речових» метафорах [Малинович 1989: 99]. Ця опозиція 

«рух::відсутність руху» корелює з опозицією «життя::відсутність життя», тобто 

«живий::неживий». Уречевлення відчуттів, що є характерним для метафор з концеп-

туальним змістом СТРАХ – ХОЛОД, має місце і при метафоричному відображенні 

інших душевних станів, пов’язаних з переживанням емоційного болю або жаху, ко-

ли занадто сильна емоція перетворюється на свою протилежність – відсутність будь-

яких емоцій: укр. вбитий лихом, паралізований  страхом, болем, відчаєм; скамені-

лий від жаху, камінь на серці та англ. petrified with grief, horror; a face dead with 

fright; one’s blood curdles. Відповідно, такі позбавлені спонтанних почуттів стани як  

відчуженість, жорстокість, безсердечність позначаються аналогічними «речовими» 

метафорами: укр. скам’яніле серце, черства людина та англ. a heart of stone/stony 

heart, a heart of flint, to harden (у значенні «ставати нечулим, жорстоким, озлобля-

тися»).  

Первинне уречевлення емоцій та почуттів заляканої, відчуженої або знесиле-

ної лихом людини не є, з поетичного погляду, проблемою для англійської мови, де 

усі слова, що позначають емоції, душевні стани (скажімо, pain, horror, fear, despair, 
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love, joy, hope) та й саму людську психіку (soul, spirit)  вже aпріорі прирівняні через 

займенник it до неістот, речей неживого світу. За таких вихідних умов сам поетич-

ний контекст примусить до актуалізації саме такого, закладеного у мові смислу. Зо-

всім інший поетичний статус-кво спостерігається в українській культурній традиції, 

у якій  душа, дух, біль, страх, любов, розпач  і т.д. вже отримали первісну, латентну 

персоніфікацію в самій мові. У цьому випадку мова поетична, внаслідок своєї гіпер-

семантизації, тільки надає сили незгаслій семантиці граматичного роду. Саме тому 

відповідні душевні стани та відчуття потребують уречевлення на метафоричному 

рівні; процеси метафоричного перетворення абстрактних сутностей на речовину 

поширюються, насамперед, на такі центральні психічні категорії як «душа» і «дух» 

та травматичні для внутрішнього світу людини переживання емоційного болю і роз-

пачу:  ДУША – ЦЕ ЗАТВЕРДІЛА РЕЧОВИНА:  де на студенім вітрі задубіла // 

скричала і розкудлана душа (В.Стус) [ЧТ:317]; І вже болить душа, на дуб здубіла, 

// в цій чужаниці, чужбі-чужині! (В.Стус) [ЧТ:423]; Душа ж – як дуб: нічого вже 

не жде (В.Стус) [ЧТ:446]; і вся душа, на дуб здубіла (В.Стус) [ЧТ:418]; засклілу 

душу видубив мороз (В.Стус) [ЧТ:470]; твоя душа одлегла не відтерпне (В.Стус) 

[ЧТ:452]; Оклякла, здревіла, зчорніла, в вогні спопеліла і струхла, // спинається 

ввись птероптахом душа галактична твоя (В.Стус) [ЧТ:294]; …бо вже душа урва-

лась, як крижина (В.Стус) [ЧТ:234];  І душа замерзла – аж мала (І. Жиленко)[ЧЦ: 

80]; ДУХ – ЦЕ СКАМ’ЯНІЛА РЕЧОВИНА:  Не проси, о подорожній, хліба, // Хліб 

мойого духу скам’янів // Бог подасть… (І.Жиленко) [ЧЦ: 82]; БІЛЬ – ЦЕ МІНЕРАЛ: 

Скалком світла і кристалом болю, // з візерунком шарлатових барв, // ледве прози-

раючи зі шпар // темряви, я все тебе здоровлю, // світе мій прощальний! (В.Стус) 

[ЧТ:244]; Тінь слова мого загусає в кристал // Великого болю (Л.Голота) [ДЛ: 98];; 

БІЛЬ – ЦЕ ЗГУСТОК ТВЕРДОЇ РЕЧОВИНИ:  немов кавалки згорненого болю – // з 

морозного травневого полудня // падуть на діл, яріший божевілля // яріший за хміль-

ний, за тьмяний сказ (В.Стус) [ЧТ:105];… Очужілий // в своєму тілі. І, кавалок бо-

лю, // і, самозамкнений, у тьмущій тьмі завис (В.Стус) [ЧТ:120]; що все це я – угна-

вся в береги, // як грудка болю, пам’яттю розмита, // живого срібла озеро нічне. // І 

зводить подив око ненасите (В.Стус) [ЧТ:221]; Коли ти весь, неначе кулька болю, 
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// ані пережидаєш цю недолю (В.Стус) [ЧТ:212]; РОЗПАЧ  – ЦЕ ЧАСТКА 

КАМ’ЯНОЇ ПОРОДИ:  Криваві бутони душі обпікаються, ніби золою, // і клякне 

твій розпач, неначе повік скам’яніла гроза  (В.Стус) [ЧТ:293]. 

«Речова» метафора може бути використана й у відношенні розуму, що втратив 

звичні орієнтири, – РОЗУМ – ЦЕ СКАМ’ЯНІЛА РЕЧОВИНА: скам’янів скудний 

розум, // заблуканий в словесних пущах (Є. Маланюк) [П 1):110], і любові, якщо це 

почуття було пов’язане з сильним душевним болем, – ЛЮБОВ  – ЦЕ ФРАГМЕНТ 

ТВЕРДОЇ РЕЧОВИНИ:  

І ще здалося – вдосвіта, наосліп:  

що я себе утратив многотою 

самопомноженого цього світу, 

що світиться біноклями страждань – 

моїх любовей, товчених на скалки,  

де кожна скалка круглиться, мов око 

побожевілого од нещастя    (В.Стус) [ЧТ:182] 

Через аналогічну за своєю суттю метафору передається і сприйняття часу, 

співвідносне з душевним станом самого автора або тих, чиї настрої автор прагне до-

нести у своєму творі, – ЧАС – ЦЕ ТВЕРДА РЕЧОВИНА: Усе тотож: відколи час 

спинився // (обмерз і скляк і став жалкий як скрик, // світ у вікні ані поворушився) 

(В.Стус) [ЧТ:552];  вже не придавить камінь часу // стихійних мрій, що виросли з 

землі (Б.-І. Антонич) [ВГ:248].  Схожі обриси набуває і змодельований руйнівною 

реальністю суб’єктивний образ життєвого простору:  Усе росте довкола мене світ, 

// і все маліє мій маленький простір, // і все тужавіє, чорніє, твердіє, // аж скоро 

спалахне від чорноти // і мовчазної туги (В.Стус) [ЧТ:333]. 

Для англо-американських поетичних творів такі метафори є нетиповими, кра-

сномовним свідченням чого є той факт, що в усьому опрацьованому корпусі практи-

чного матеріалу можна виділити лише один подібний образ: Love that hardens into 

hate – // Love like hatred (A. MacLeish) [EAP: 108]. Він, щоправда, не прирівнює від-

чуття людини до твердої речовини у настільки експресивний спосіб, як вищенаведе-
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ні приклади з української поезії, а лише констатує перехід ідеального явища до 

більш матеріального стану. 

  

3.2.2. Універсальність метафоричного ототожнення  

З огляду на те, що в основі поетичної творчості лежить накладення семантич-

ного континууму на дискретні складові буття, одним з найпотужніших інструментів 

поета є метафора як ототожнення різнокатегоріальних речей і явищ. При цьому у 

процесі поетичної метафоризації вмикається механізм, який можна було б назвати 

ефектом матриці. Він полягає у тому, що зведення двох сутностей у складі метафо-

ричного виразу регулюється не лише семантикою слів, що позначають ці сутності, 

але й схожістю їхніх формальних характеристик, адже чим багатограннішим, а вна-

слідок цього повнішим, буде метафоричне ототожнення, тим більшої  поетичної пе-

реконливості  воно набуватиме. І оскільки форма слова, яке позначає тему метафори 

(означуване), задає особливості словесної форми образу метафори (означнику), спо-

лучення слів у межах метафори відбувається, у кінцевому рахунку, за лекалами мо-

вної картини світу. Саме тут відбувається процес перетворення певних граматичних 

і фонологічних особливостей мовних одиниць на значущі складові поетичного ба-

чення світу. Можливості цього процесу обмежені тими  можливостями, які надає 

для такого смислотворення граматична або фонетична структура певної мови. Ска-

жімо, для англійської мови метафоричне ототожнення двох сутностей на рівні сти-

лістичного значення може набувати довершеності, навіть певної стереоскопічності, 

за рахунок схожості фонологічної структури слів, що позначають ці сутності, утво-

рюючи таким чином не лише семантичну, але й фоносемантичну єдність [Дубенко 

1996, 2000]. 

Граматика української мови відкриває ще один вектор ототожнення – перет-

ворення граматичного роду слів, що сполучуються у метафоричному виразі, на рід 

поетичний. Тому у мовах, які мають категорію граматичного роду, гомогенність ро-

дових характеристик означуваного та означника метафоричного виразу стала нор-

мою поетичного мовлення, відхилення від якої сприймається як дисгармонійність, 

певною мірою неповноцінність,  недосконалість поетичного вираження. Адже час-
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тиною процесу метафоричного ототожнення стає за таких умов і персоніфікований 

граматичний рід слів, які виступають у ролі теми та образу метафори. Отже, рід  

означника , як правило, незмінно віддзеркалює рід означуваного: 

Чоловічий рід: 

Останній промінь, як стилет, 

поранив клен на осінь.                       (П. Тичина) [СК: 202]  

 

Холодний обрій – синій змій 

В своє залізне коло владно 

         Узяв цей світ.                            (В. Мисик) [ССП: 41]  

Жіночий рід: 

Так! Любов недаром продзвеніла 

В темну ніч огнистою стрілою.        (М. Рильський) [Л (2): 157]  

  

Прослалась ніч – розкрита готовальня 

З рейсфедером і циркулем зірок.      (В.Стус) [ЧТ:527]  

Середній рід: 

Ніч  

Знесла яєчко тепле – сонце.                 (В. Мисик) [В (2): 53] 

         Принцип граматичної метафоризации набуває особливої наочності, коли конт-

растність різних за родовими характеристиками метафоричних виразів підкреслено 

у поетичному тексті синтаксичним паралелізмом: 

Земля чорніє, наче доля, 

а край кострубиться, як мрець.          (В. Стус) [ЧТ:300]  

          Показовими у цьому сенсі є також епітети, що виражені іменником-

прикладкою, або так звані субстантивні епітети, які належать до відмінних стилісти-

чних рис української поезії (у порівнянні з англійською поезією): трунок-біль, синь-

ріка, смерть-орда, море-немовлята (В. Стус). 

Таким чином, надзвичайно поширена в українській поезії лексика  жіночого 

роду, можна сказати, кількісно подвоюється внаслідок дії законів граматичної мета-
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форизації. До сказаного про роль граматичної метафоризації  у створенні гендерного 

профілю поетичної картини світу потрібно додати, що досить типовою для україн-

ських поетичних текстів є й зворотна ситуація, коли жіночі образи (дівчина, мати, 

кохана і т.д.) метафоризуються за допомогою багатьох об’єктів, понять та явищ, що 

позначаються словами жіночого роду: Ні, забуття не дасть мені й сама природа… 

// Нехай вона і дивна, й молода, // Але її краса і врода // Твою красу і вроду нагада (О. 

Олесь)  [П: 191];  Десь надходила весна. – Я сказав їй (коханій – О.Д.): ти весна! (П. 

Тичина) [СК: 14]; лиш мати -- вміє жити, // аби світитися, немов зоря  (В. Стус) 

[ЧТ: 348]; Як пощастило дівчинці в сімнадцять, // в сімнадцять гарних, неповтор-

них літ! // Ти не дивись, що дівчинка сумна ця. //Вона ридає, але  все як слід. // Вона 

росте, завтра буде вишенька, // Але печаль приходить завчасу. // Це ще не сльози – 

це квітуча вишенька, //що на світанку струшує росу.                     (Л. Костенко) [B 

(1): 173]. 

Отже, матеріалізація граматичного роду, яка відбувається в поетичних творах 

завдяки дії таких законів художнього мовлення як граматична метафоризація, гра-

матична персоніфікація та родова атракція, призводить до того, що українська пое-

тична картина світу набуває той гендерний профіль, який визначається гендерним 

профілем мови. Адже питома вага маскулінних або фемінних образів безпосередньо 

пов’язана з належністю слів, що позначають найбільш важливі для художнього 

осмислення об’єкти і поняття, до чоловічого або жіночого граматичного роду. 

 

         3.2.3. Фемінінний вектор аграматичної метафоризації та персоніфікації. 

Гендерний синтаксис 

На додаток до усіх вищеописаних явищ поетичного мовлення, в яких імпульс 

при створенні образу йде від категорії роду і які, врешті решт, призводять до домі-

нування жіночої стихії у багатьох творах українських авторів, потрібно зазначити 

аграматичне ожіночування образу. Це, зокрема, тенденція до фемінної персоніфіка-

ції об’єктів і понять, що позначаються словами чоловічого і середнього роду. Така 

персоніфікація може бути представленою як у лаконічний спосіб, скажімо, пооди-
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ноким порівнянням, так і розгорнутою метафорою, яка за своїм обсягом дорівнює по 

суті усьому віршу: 

Зелений луг. Над лугом чайка в’ється, 

По лузі розлилась прозорая вода… 

Зелений луг і вабить, і сміється, 

Мов дівчина невинно-молода.               (М.Рильський) [Л (2): 175] 

Можливо, менш помітне, але ідентичне за сутністю явище ожіночування обра-

зу має місце при сполученні у складі метафори абстрактних понять нежіночого роду 

із означниками, котрі виражені словами жіночого роду: ріка життя, порожнеча 

щастя (В.Стус). Відчутність, переконливість ефекту фемінізації забезпечується ще 

й тим, що слово жіночого роду в такому словосполученні є синтаксично базовим. 

Іноді фемінізація образу може бути навіть подвійною, коли об’єкт або поняття, що 

позначається словом нежіночого роду пов’язується із двома сутностями, позначени-

ми словами жіночого роду: 

а ранку голуба протока, 

як рана, сіпає й щемить.                 (В.Стус) [ЧТ: 189] 

Крім того, абстрактне поняття нежіночого роду може бути представленим в 

термінах символіки з жіночою родовою ознакою. Саме так, скажімо, перефразовано 

життя, життєвий шлях у вірші В.Стуса: 

У кожного вельможний свій політ, 

колиска і труна, котрі з народжень 

собі на зріст обрати може кожен. .                (В. Стус) [ЧТ: 246]  

………………………..Труна й колиска 

рікою споминів кудись пливуть. .                (В. Стус) [ЧТ: 248]  

Часта повторюваність, густота образів жіночого роду в українській поезії мо-

же призводити до утворення в поетичному тексті гендерних кластерів. Ця своєрідна 

родова атракція дозволяє говорити про наявність гендерного синтаксису, на 

кшталт звукового синтаксису, що поєднує слова схожої фонетичної структури. Як-

що звуковий синтаксис служить вибудовуванню семантичних паралелей на базі фо-

нологічної тотожності слів [Дубенко 1994а, 2000, 2009в], то гендерний синтаксис 
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об’єднує поетичні образи в межах певної  родової стихії. З огляду на особливості 

гендерного профілю української мови, родова атракція є ще однім засобом  наси-

чення поетичної картини світу фемінними образами: 

Це бо квітка, і земля, і мати, 

Це -- говорить кров, 

що любити – значить існувати,  

бо життя – любов. 

Бо зійшла на мене благостиня, 

обуяла мить, 

білий світ – і перший день творіння – 

грає і струмить.                                                 (В. Стус) [ЧТ: 242] 

                                                        Це ж моя весна, 

Це молодість, це пісня в полях, 

Що дівчина співає невидима 

І несказанно гарна, певна річ!                         (М. Рильський) [Л (2): 23]  

Густота образів жіночого роду стає ще більш виразною, якщо жіночій рід 

іменників підкреслено пов’язаними з ними дієсловами, прикметниками і прислівни-

ками. Завдяки такому граматичному акцентуванню жіночій поетичний рід якби про-

сякає усю тканину поетичного тексту: 

Земля – хитлива і плавка – вседорога і всепрощальна – 

здоліла стати, щоб благальна помічена була рука. 

Хустина – голуба і синя – між золотих, як степ, пожеж, 

Твоя жалоба тане в тінях – і ти по тінях танеш теж.  (В. Стус) [ЧТ: 541] 

                                                           Біда 

так довго-довго тріпотіла 

крильми притомними . Вода 

в сто тужних райдуг з крил летіла 

і доля очі попустила, 

і горлом кров пішла руда.                (В. Стус) [ЧТ: 490]  
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З огляду на притаманий українській мові фемінінний профіль домінантного 

типу, явище гендерного синтаксису є досить поширеним в українських поетичних 

творах. Достатньо сказати, що переважна більшість проаналізованих в дисертації 

метафор, за законами граматичної метафоризації, виявили гомогенність фемінінних 

родових характеристик означуваного та означника, які отримали відповідне синтак-

сичне акцентування у подальшому контексті. У цьому підрозділі роботи наведені 

лише деякі з численних прикладів, наявних у тих україномовних текстах, що стано-

вили матеріал даного дослідження.  

   

3.3. Маскулінно-фемінінна категоризація українського поетичного уні-

версуму 

Безумовно, темою та образом метафоричного виразу можуть виступати не 

лише ті слова чоловічого або жіночого роду, які несуть в собі символіку  чоловічого 

і жіночого  завдяки оживленню в поетичному тексті граматичного роду слів, але й 

безпосередньо чоловічі й жіночі образи: батька, брата, матері, коханої, дівчини, сес-

три і т.п. Цей поширений у художньому мовленні різновид метафори є відомим під 

назвами уособлення або персоніфікації, антропоморфізму, анімізму. Саме на прик-

ладі граматичної персоніфікації особливо виразно проявляються закони поетичного 

оживлення, що спрацьовують у річищі відповідних мовних матриць. При цьому 

«чоловічі» та «жіночі» персоніфікатори сполучуються із широким спектром важли-

вих для поетичного універсуму понять, надаючи їм відповідні гендерні характерис-

тики. Внаслідок цього, маскуліних або фемінних рис набувають, насамперед, клю-

чові об’єкти і поняття, які належать до царини природи (пори року, природні явища, 

дерева та рослини), а також найважливіші абстрактні поняття , зокрема ті, що явля-

ють собою константи психоемоційної, інтелектуальної та морально – етичної сфер 

буття людини ( спокій, душа, любов, віра, мета, самотність, журба  і т. д) і, нареш-

ті, неживі об’єкти чи навіть субстанції.  

Оскільки більшість вище перелічених понять належить в українській мові до 

жіночого роду, корпус вихідного матеріалу для «жіночих» персоніфікаторів виявля-

ється набагато чисельнішим, ніж для персоніфікаторів чоловічого роду (відповідно: 
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39%  і  61 %). За кількістю понять, що персоніфікуються, ширшим є й коло «жіно-

чих» персоніфікаторів. Тут виділяються загально родові персоніфікатори (жінка, 

дівчина) та персоніфікатори, що конкретизують жіночий образ. Останні представле-

ні персоніфікаторами : а) з семою родинного зв’язку (мати, дружина/жона, сестра, 

дочка і т.п.); б) з семою пристрасно-любовного зв’язку (коханка); в) з семами біль-

шої, ніж у попередніх випадках, емоційної віддаленості від об’єктів, явищ та понять, 

що піддаються персоніфікації (господиня, ворожка, розлучниця, циганка, вакханка, 

комірниця і т.п.). Натомість серед персоніфікаторів чоловічого роду не спостеріга-

ються такі, що мають загальнородові значення, а наявні «чоловічі» означники нале-

жать лише до двох підрозділів тих персоніфікаторів, які конкретизують образ: з се-

мою родинного зв’язку (батько, брат) та зі значенням певної емоційної віддаленос-

ті від персоніфікованої сутності (гість, кочовик, циган, витязь, джентльмен). 

 

 

 

3.3.1. Крос-текстовий ґештальт-кластер персоніфікованих сутностей чо-

ловічого роду   

Маскулінний вимір українського поетичного універсуму суттєво відрізняється 

від англо-американської  поетичної картини світу за двома основними параметрами: 

1) характер відповідних ґештальтів, які, на відміну від англомовної поезії, у перева-

жній більшості пов’язані зі світом природи, та  2) особливості трактування маску-

лінного образу. 

Абстрактні репрезентанти космічних сил («верхнього світу») та людства 

(ґештальти ВСЕСВІТ, СВІТ) 

Типовими для українських поетичних ґештальтів світу та всесвіту потрібно 

визнати фігури «миролюбство» та «приязнь до людей». Перший з них постає у ролі 

охоронця людського спокою, рідного брата, другий – у ролі турботливого батька – 

ВСЕСВІТ – ЦЕ ЗАСТУПНИЦЬКА СУТНІСТЬ: Стоїть над нами Всесвіт у зоряній 

кольчузі, // і повен місяць сходить над нами, ніби щит (Л.Костенко) [В (1): 104] ; 

ВСЕСВІТ – ЦЕ БЛИЗЬКА ЛЮДИНІ СУТНІСТЬ: Рабуй мене, мій всесвіте захлан-
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ний, // бо я твій брат, я брат тобі коханий, // так, як сестра зрадлива ти, мето! (В. 

Стус) [ЧТ: 292]; СВІТ – ЦЕ ПАТЕРНАЛЬНА СУТНІСТЬ: А світ – ізбоку // стоїть, 

красою ніби зачарований, // і сумно-сумно дивиться крізь нас, // своїх дітей, малих і 

нерозумних (В. Стус) [ЧТ: 192]. 

Об’єкти та явища, що репрезентують дію природних стихій, частини доби 

(ґештальти ВІТЕР, ДОЩ, ДНІПР, СНІГ, ВОГОНЬ, ВЕЧІР) 

На противагу матрицям англо-американської поетичної семантики, українське 

моделювання ґештальту головного представника повітряної стихії – вітру здійсню-

ється здебільшого без виділення фігури «агресія». Отже, якщо з двох магістральних 

символічних тлумачень вітру – як космічного гніву і як вільної стихії, в якій рух до-

мінує над матерією, – в англо-американській поетичній картині світу перевага нада-

ється першому ( зокрема у подобі ураганного вітру, буревію), то в українській поезії 

лейтмотивною виступає друга символічна інтерпретація. Українські автори наділя-

ють вітер переважно рисами миролюбного, іноді дещо відчайдушного чоловіка, що 

дружньо ставиться до навколишнього світу. Він може виявляти батьківську опіку, 

тяжіння до релігії, виступати у ролі лукавої, або вільної від земних турбот, або голу-

бливої істоти: ВІТЕР – ЦЕ ПАТЕРНАЛЬНА СТИХІЯ: О мужній вітре, вчителю 

єдиний! // Достиглий овоч струшуючи з вій, // Ти вчиш любити все, що перемінне //  

що незмінне, як незмінний світ (М. Рильський) [Л (2): 196]; ВІТЕР – ЦЕ ПОБОЖНА 

СТИХІЯ: Божевільний вітер божевільно боживсь // Куплю молитовник, // пошию 

стихар, // і буде з мене такий же хороший // людської душі пахар (П.Тичина) [СК: 

350]; ВІТЕР – ЦЕ ХИТРОМУДРА СТИХІЯ: Рано-пораненьку Ясне Сонечко сходи-

ло.// Ясне Сонечко сходило, братів своїх, Вітрів, до себе і скликало.// Перший Вітер 

молодий –  // Лукавий Сніговій; ВІТЕР – ЦЕ ВІЛЬНА СТИХІЯ: … другий Вітер мо-

лодий – // Безжурний Буровій // ВІТЕР – ЦЕ ПРИЯЗНА СТИХІЯ: … третій Вітер 

молодий – // Ласкавий Легіт-Теплокрил (П.Тичина) [СК: 56-58]. 

Суголосний за стилістичною тональністю образ неагресивної повітряної стихії 

спостерігається і в інших творах українських авторів, де вітер ототожнюється з тан-

цюристом (Л.Костенко) [В (1): 332]; (В. Сосюра) [ВТДТ: 477]; співаком (Є. Мала-

нюк) [П (1): 33, 34, 91]; (О. Олесь) [Т (2): 98]; музикантом (Б.-І. Антонич) [ВГ: 65, 
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114], (Л.Костенко) [В (1): 74, 108, 275]; (В. Сосюра) [ВТДТ: 429], (Д. Павличко) [Т: 

31]; мандрівником (А. Малишко) [ПТ (1): 282]; двірником (Б.-І. Антонич) [ВГ: 68], 

(Д. Павличко) [Т: 154]; сурмачем (Б.-І. Антонич) [ВГ: 197], (В. Сосюра) [ВТДТ: 54]. 

Конотації небезпеки супроводжують персоніфікації вітру лише у поодиноких випа-

дках  грабіжник(Л.Костенко) [В (1): 380]. 

До  нечисленних прикладів, коли поетична характеристика вітру містить без-

перечну семантику агресивності, є розгорнута метафора Василя Мисика, яка репре-

зентує цей прояв повітряної стихії у вигляді дикого кочівника з войовничістю, хижі-

стю, нестримністю бажань і почуттів: 

Вітре, 

Запеклий, безоглядний кочовик! 

Йому ще сняться ясирі і здобич, 

І дим осель, що у лісах палають 

І ниви стоптані, й каламутні  

Броди на ріках світлих, де промчав він,  

І полонянок чужомовний зойк. 

Як свисне, поведе недобрим оком, 

Як опече бичем коня, до гриви  

Приляже й пустить…                               [ПВ: 65] 

Далекими від суто «силових» є й ґештальти об’єктів та явищ, що репрезенту-

ють водну стихію. Один з них являє собою образ ласкавого дощика-музики, який 

передає приязне послання природі і людям, другий актуалізує міфопоетичне уяв-

лення про дощ як символ союзу між небом і землею ДОЩ – ЦЕ ПРИЯЗНА СУТ-

НІСТЬ: вихопивсь дощик поміж заграв: // чоботи сині, синя сорочка, // сині мелодії 

понапинав // з неба широкого аж до лісочка; // синіми стрілами закресав, // сині ли-

сточки дрібно писав – // людям, озерам, лукам за обрій (А. Малишко) [ПТ (1): 401]; 

ДОЩ – ЦЕ ЖИТТЄДАЙНА СУТНІСТЬ: 

ДОЩ 

Благодатний, довгожданий, 

Дивним сяйвом осіянний, 
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Золотий вечірній гість. 

… 

Відкривай гарячі груди, 

Мати-земле! Дощ остудить, 

Оживить і запліднить…                (М.Рильський) [Л (2): 199-200] 

Інші ж, що являють собою персоніфікацію Дніпра, з одного боку, трактують 

ріку як джерело батьківської турботи, захисника людей від небезпеки, – ДНІПР – ЦЕ 

ПАТЕРНАЛЬНА СТИХІЯ: Дніпре, Дніпре, сон-дрімайло, // ти нам батько всім. // 

Встань хоч ти – коли без князя – // царство воскресім (П.Тичина) [СК: 159]; О 

Дніпре, батьку мій, в тобі, // В твоїй роботі … (В. Мисик) [В (2): 107]. З іншого 

боку, Дніпр набуває рис люб’язного та стриманого створіння шляхетного похо-

дження, – ДНІПР – ЦЕ ДЕЛІКАТНА ІСТОТА: А іноді – немов джентльмен. Сам 

синій весь, у білих берегах, у білих берегах-панчохах (П.Тичина) [СК: 197]. Загалом 

наявність персоніфікатора є необов’язковою для гендерного форматування ґешталь-

ту. Адже оживлення об’єкту або поняття може відбуватися також за рахунок припи-

сування йому характеристик живої істоти, причому вектор гендерного розгортання 

образу диктується граматичним родом слова, яке позначає оживлену сутність. Це, 

приміром, перетворення Дніпра на діда і сліпця в ліричних віршах П.Тичини:  Поси-

вів, Дніпре мій… Обклався лисинами з берегів… // … // Вставай, старий, вставай, 

давно вже встали Рейн, і Волга, і Дністер [СК: 191, 195]; Дніпро ж немов стояв на 

місці –  // сліпий – сліпий та більмастий. [СК: 338]. 

Чоловіча іпостась таких природних проявів як опади або пора доби репрезен-

тується у вигляді ласкавої, приязної сутності, що знаходить вираження у відповід-

них персоніфікаторах та розгорнутих метафорах, – СНІГ/ВЕЧІР – ЦЕ ЗАЛИЦЯЛЬ-

НИК: Легесенький сніжок -- // Ласкавий залицяльник, // Терплячий гартувальник // 

Дерев, стовпів, стежок (В.Мисик) [ССП:  228]; В золотій смушевій шапці // Циган-

вечір сходив з гір, // Ніс він ніченьці- циганці // З срібла кований набір (О.Олесь) [П: 

202]. Навіть у тих випадках, коли образ природної стихії набуває інфернального 

відтінку, ця інфернальність урівноважується властивостями протилежної, світлої 

площини, прикладом чого може слугувати розгорнутий метафоричний опис вогню у 
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вірші Ліни Костенко, – ВОГОНЬ – ЦЕ НЕЗЛА БІСОВСЬКА СИЛА:  Гуде вогонь – 

веселий сатана, // червоним реготом вихоплюється з печі [В (1): 293].  

Природні об'єкти, представники рослинного світу (ґештальти СТЕП, ЛІС, 

КЛЕН, КАШТАН, ЛИСТОК, КОЛОС, КЕДРИК) 

Природні об’єкти, частини ландшафту змальовуються в українській поезії та-

кож як дружні до світу людей сутності. Це, приміром, степ, що набуває вигляду зви-

чайного, добре знайомого чоловіка, сільського трударя: Ходе Степ. // Замислений 

Степ. // А на ньому синій, синій жупан  (В. Сосюра) [ВТДТ: 70]. Дружелюбним та 

вельми досвідченим створінням постає в українській поетичній традиції ліс, – ЛІС – 

ЦЕ ПРИЯЗНА ІСТОТА:  Ліс зустрів мене, як друга (М.Рильський) [Л (2): 79]; З 

хмарами він дружбу вічну має, // Приятель дощам він голубим (М.Рильський) [Л 

(2): 100]; ЛІС – ЦЕ МУДРА ІСТОТА: це – сивий лірник. Він багато знає. // Його по-

слухать сходяться віки (Л.Костенко) [В (1): 108]. 

Суголосною тенденцією є й прототипове для поетичних ґештальтів рослинно-

го світу виділення фігури «родинний / сімейний зв’язок». Така внутрішня близькість 

з людиною вбачається у глибинній суті дерев та рослин, – КЛЕН / КАШТАН / ЛИ-

СТОК / КОЛОС – ЦЕ СПОРІДНЕНА З ЛЮДИНОЮ ІСТОТА: мій вічний брате, мій 

полтавський клене (А. Малишко) [ПТ (1): 546]; спасибі тобі, дерев’яний мій брате, 

// за те, що так гідно і гарно стояв (І. Драч) [ЛК: 359]; як падає листок – зелений 

братик мій – // і просить допомоги (В.Сосюра)  [ВТДТ: 461]; Каже // Голосом сина 

// Колос-колосина (В. Мисик) [В (2): 142].  Молодецька ж сила жвавого живчика-

колоса є часткою безмежної сили сповненої миру і злагоди природи: 

КОЛОС 

На весняному вітру 

Виросту, змужнію, 

Досить сили наберу  

Проти суховію. 

Од роси і од дощу 

Сиві вуса розпущу 

… 
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По безмежному лану 

В молодецькій силі 

Покочу одна в одну 

Міліардні хвилі                       (В. Мисик) [В (2): 118] 

У ролі зворушливого створіння чоловічої статі репрезентовано у вірші Василя 

Стуса молодий кедр: і клаптовухий кедрик піднесе // стрільчасті вушка, щоб у роз-

говінні // просвітлих днин чекати добру вість (В. Стус) [ЧТ: 560]. 

Абстрактні сутності (ґештальти ЧАС, СПОКІЙ, РОЗУМ, ОБОВ'ЯЗОК, 

БІЛЬ, СПОМИН) 

В українській поезії абстрактні сутності перетворюються на персоніфіковані 

образи як чоловічого роду, так і жіночого роду набагато рідше, ніж в англо-

американській (відповідно: 27,6% vs 78,7%). Скажімо, якщо в англомовній традиції 

є досить поширеними персоніфіковані алегорії часу, то в українській поезії подібна 

родова символіка залишається майже незатребуваною. Матеріал, що аналізувався в 

рамках цього дослідження, надає лише два приклади експліцитного гендерного вті-

лення часу, які, однак, не вирізняються свіжістю художнього погляду, оскільки яв-

ляють собою перефразування добре відомої паремії «Час лікує». Проте вони є доста-

тньо показовими з погляду загальних тенденцій у трактуванні маскулінних образів в 

українській поезії, – ЧАС – ЦЕ МИЛОСЕРДНА ІСТОТА: Найтяжчі рани гоїть лі-

кар-час (В.Мисик) [ССП: 33]; скажу, що навіть // старий і добрий лікар – час – // 

тебе від слабості тієї не позбавить (Д, Павличко) [Т: 122]. 

Випадки персоніфікації інших абстрактних сутностей також поодинокі. Серед 

них – спокій, що уподібнюється розважливому чоловікові, котрий виявляє турботу 

по відношенню до молодшої представниці своєї родини, – СПОКІЙ – ЦЕ ПАТЕР-

НАЛЬНА СУТНІСТЬ: І з тривогою обнявся // Спокій чистий та розумний // Із сес-

трою – старший брат. . (М. Рильський) [Л (2): 80]. Як істота чоловічої статі пози-

ціонується і розум, що перебуває у вічному протиборстві з палкими почуттями; за-

вдяки біблійній алюзії він постає в образі чоловіка, переможеного підступною жін-

кою: любов підкралась тихо, як Даліла, // а розум спав, довірливий Самсон 

(Л.Костенко) [В (1): 278]. Цікавий за своїм художнім змістом поетичний ґештальт 
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обов’язку представлений у віршї Ліни Костенко «Епілог». По суті він виступає у ро-

лі представника тієї вищої, глибоко спорідненої з душевним світом авторки сили, 

яка протиставляється усім чоловікам як така, що виявляється важливішою за зви-

чайні земні радощі, – ОБОВ’ЯЗОК – ЦЕ ВЛАДНА СУТНІСТЬ: 

Я не жінка. Найкращі лицарі 

наді мною зломили меч, 

мені легко, що вже аж трудно, 

мені страшно, забуду пароль. 

Мене кличе суворо і трубно 

мій обов’язок, мій король. 

Не кажи, що не маю рації, 

і докорами не карай. 

Я в любові – як в еміграції, 

відпусти мене в рідний край.              (Л.Костенко) [В (1): 313] 

Поетичний ґештальт абстрактної сутності може набувати чоловічих конотацій 

і без співвіднесення з певним словом-персоніфікатором, що позначає чоловіка. У 

деяких випадках персоніфікація здійснюється шляхом «дописування» гендерного 

образу, запрограмованого граматичною матрицею слова, тобто через відповідне по-

етичне характеризування абстрактного поняття: Чорнобривий // засмучений // біль // 

сиву голову з яру вистромлює // повесіння вимолює // в сотні білих // збайдужених 

більм (В. Стус) [ЧТ: 87]; живе в тій хаті сивий-сивий спомин // улітку він під гру-

шею сидить (Л. Костенко) [В (1): 41]. 

           Неживі об'єкти, предмети (ґештальти МЛИН, ВІТРЯК,  ПОЇЗД, УОЛЛ-

СТРІТ, ЧАЙНИК, ПАПІР) 

Серед важливих відмінностей корпусу ґештальтів як чоловічого, так і жіночо-

го персоніфікованого образу в українській традиції, потрібно зазначити достатньо 

значну кількість ґештальтів тих неживих об'єктів і предметів, що мають назву арте-

фактів (11,8%  vs  0,8%  відповідно в українських та англо-американських поетичних 

творах): А сивий млин, // сліпий чабан, // сидить і жде (П. Филипович) [П (2): 102]; 

дід вітряк з-під сивого крила // у мливі теплім висивсь в одиночку (А. Малишко) [ПТ 
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(1): 360]; вітряк вклонився чорній скибі, // тій роботі впертих поколінь (П. Филипо-

вич) [П (2): 91]; скромний містер Уолл-стріт (М. Бажан)  [ВВП: 114]; поїзд – 

хлопець добрий, поїзд – роботяга, // В голові, щоправда, в нього дим і кіпоть (Л. Ко-

стенко) [В (1): 149]; мов чорний кіт, сів череватий чайник (Б.-І. Антонич) [ВГ: 

261]; папір, мій зловорожий друг (В. Стус) [ЧТ: 164].  

 

3.3.2. Крос-текстовий ґештальт-кластер персоніфікованих сутностей жі-

ночого роду   

Стихія землі, рідного краю та природні об’єкти й явища (ґештальти ЗЕ-

МЛЯ, ВІТЧИЗНА, УКРАЇНА, ПРИРОДА, ЗОРЯ, ЗІРКА, НІЧ, РІКА, ОБО-

ЛОНЬ, НИВА, ЯБЛУНЬКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, БЕРЕЗА, ЧЕРЕМУХА, ВИШНЯ, 

АЗАЛІЯ) 

Персоніфікатор «матір», який використовується в англомовній поезії у доволі 

обмежений спосіб (здебільшого на рівні стереотипних виразів Mother Earth, Mother 

Church), є надзвичайно затребуваним у творах українських авторів (відповідно: 4,5 

% та 19%). Саме він посідає чільне місце серед інших персоніфікаторів з семою ро-

динного зв’язку у відношенні цілої низки природних об’єктів та явищ, репрезентую-

чи жінку передусім як втілення материнського начала. Образ матері нерідко набуває 

розгорнутого характеру, лягаючи в основу художнього змісту вірша. Сказане стосу-

ється, насамперед, таких пов’язаних з символікою Magna Mater ґештальтів як ЗЕМ-

ЛЯ, ВІТЧИЗНА, УКРАЇНА, ПРИРОДА, в котрих майже незмінно виділяється фігура 

«материнство». 

Образ землі, який лише поодиноко трапляється у жіночій іпостасі в англо-

американських поетичних текстах ХVIII–XIX століть, є одним зі стрижневих ґешта-

льтів українського поетичного універсуму. Корені того визначального значення, яке 

має концепт «земля» в свідомості українського народу, потрібно шукати у космого-

нічних міфах давніх слов’ян, де Земля виступає в подобі богині – дружини Неба, а 

союз Землі і неба трактується як початок існування всесвіту [Комар 2007: 262]. Си-

мволом цього союзу є дощ, що дарує життя рослинам і тваринам, а звідси виникає 

мотив родючої життєдайної землі і відповідний образ Матері [Костомаров 1994: 
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201-257]. Будучи словом-символом, одним з найпоширеніших етнокультурних сте-

реотипів, земля стає ключовим компонентом авторських метафор, які по-новому ро-

зкривають усталені міфологічні уявлення: Відкривай гарячі груди, // Мати земле! 

Дощ остудить, // Оживить і запліднить…[Рильський 2005: 200]; і сонця любов охо-

лола // до нашої нені-землі (В.Сосюра) [ВТДТ: 413]; Звертає сонце з літньої путі -- 

// … // Не тягнеться закохана земля // До нього вітами: щаслива мати. // Вона схи-

ляє у саду гілля, // Мов груди сповнені для немовляти (В.Мисик) [В (2): 150]; Дарма, 

ссавцю, присмоктуватись. Мати – // земля нечула. Ніби чужаниця, // вона, глуха до 

тебе, потурає // твоїм жалям мовчазністю. (В.Стус) [ЧТ: 252]. Персоніфікатором 

у цьому випадку може виступати й інше слово, що імплікує материнську сутність: О 

земле радісна, щаслива породілля, // за трудні родива Господь тобі віздасть.             

(В.Стус) [ЧТ: 498]. 

Вітчизна представлена в поезії В.Стуса графічно виписаним образом немоло-

дої жінки – матері, трудівниці – селянки: 

За ста дверми вітчизна ворожила, 

котрих синів обрати за предтеч. 

Циганська хустка спущена на очі, 

стара спідниця, шита в шість пілок. 

Спрацьовані долоні, темні ночі 

і на довкруж – як смерті холодок 

мовчання, темінь, тиша незглибима 

містичний струм і долі таїна.          [ЧТ: 496] 

Іноді жіноче начало може бути репрезентованим одночасно декількома персо-

ніфікаторами жіночого роду, які символізують непорушний зв’язок, відчуття довіч-

ної належності до тієї чи іншої константи буття: щодень за днем, щорік за роком // 

вглядаюся в сумне вікно – // і бачу мигдалеве око, // Вітчизно, Матере, Жоно… (В. 

Стус);  Природо! // Моя прамамо і дружино, // зичлива подруго, жоно, // благосло-

ви ж любов’ю сина… (В. Стус) [ЧТ: 245]. 

У випадку, коли персоніфікація являє собою стрижневий образний засіб, до-

вкола якого вибудовується семантика усього поетичного тексту, відповідний жіно-
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чий образ здобуває найбільшої розлогості, отримуючи цілий комплекс гендерних 

характеристик. Образ яблуньки- матері в поезії М.Рильського набуває розвитку, а 

відтак і семантичного збагачення, завдяки звертанню до постаті дружини поета – 

матері його дітей, – та узагальненому образу матері, яка пройшла крізь горе і втрати 

війни: 

ЯБЛУНЬКА-МАТИ 

                                                                Дружині 

Полий цю яблуню – адже вона 

Із яблуками! – Словом цим до дна 

Відкрила душу всю мою дружина. 

Ця яблунька, насправді, вагітна, 

І кожне в неї яблуко – дитина! 

Ця яблунька – життя моє й твоє, 

Це – наша віра, втілена у сині… 

Нехай же сад всесвітній устає 

Там, де ридала мати на руїні!                            [Л (2): 101] 

Надзвичайно важливий для української культури образ матери часто належить 

до глибинної  семантики поетичного твору не лише у тих випадках, коли він є клю-

човим і виноситься у заголовок поезії (наприклад, «Мати-осінь» Василя Мисика або 

«Яблунька-мати» Максима Рильського), але й коли фігура «материнство» виділяєть-

ся, скажімо, у ґештальтах Зорі, Ночі, Ріки в межах набагато менших за обсягом кон-

текстів: ЗОРЯ / НІЧ / РІКА – СУТНІСТЬ, ЩО ВТІЛЮЄ МАТЕРИНСЬКЕ НАЧАЛО: 

Ота зоря – відступка твого шляху.// Хреста і долі – ніби вічна мати, // вивищена до 

неба… (В. Стус) [ЧТ: 161]; На ліктях підвелась зоря, мов породілля  (В. Стус) [ЧТ: 

438]; Ніч // Знесла яєчко тепле – сонце (В. Мисик) [В (2): 53]; Ніч колихала так лас-

каво, -- // Проте не спалося ніяк… (М. Рильський) [Л (2): 147]; Згадую озера та озе-

рця, // Матір їх, що звуть Десна-ріка.   (М. Рильський) [Л (2): 38]; і спить, як поро-

ділля, оболонь (В. Стус) [ЧТ: 343]. 

Конотації материнства, якими наділено поетичне представлення ріки у вірші 

Василя Мисика, випливають не лише з природної актуалізації української мовної 
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матриці, але й через залучення до побудови метафори образу  «лоно»: Ріка вмирає. 

Де світліли лона // Просторих плес, де радісно-ясна // Одсвічувала ранками бездонна 

// Задумана небесна глибина, // Де кринички сльозилися із глею, // Спокійним плюском 

сповнюючи тиш, // Де піну, що пливла за течією, // Плавучий перехоплював комиш, // 

Там нині мертво скрізь… (В.Мисик) [ПВ: 18]. Подібним чином, опосередковано, 

вказується на материнське начало Ниви, яку поетичному тексті сполучено у з іншим 

персоніфікатором з семою родинного зв’язку: Мов жона – тонка, колисла – // нива 

хліб зернить (П. Тичина) [СК: 160]. 

У маргінальній ролі може виступати персоніфікатор «бабуся», який означає як 

жінку поважного віку так і матір матері або батька, а тому, будучи використаним 

навіть у першому значенні здатен набувати, внаслідок певних контекстуальних умов 

, обертони другого значення. Приміром, в нижченаведених рядках завдяки епітетові 

«теплий» та експресивному дієслову «воркують»  певною мірою реалізовано і сема-

нтику родинності – образ рідної, лагідної бабусі, яка самовіддано опікується улюб-

леними онуками: і ніби дві бабусі, край воріт, // воркують теплі липи… (В. Стус) 

[ЧТ: 549]. 

Прототипними для української поезії можна вважати й інші персоніфікатори з 

семою родинного зв’язку, що актуалізують базові мотиви «фемінність» і «спорідне-

ність, кровний зв’язок» :  Лілова вільха рідна як сестра,// Сестри нема. Брати чу-

жими стали (М. Рильський) [Л (2): 209]; Будь за сестру мені, косичена березо… (В. 

Стус) [ЧТ: 527]; Чи твоя черемуха-сестриця // Не пускає гості, друже мій? (А. 

Малишко) [ПТ(1): 321]. Отже, фігуру «родинні / сімейні зв’язки» у ґештальтах при-

роди, а також тих природних об’єктів і явищ, що наділено в українській мовній мат-

риці жіночою родовою ознакою, потрібно визнати прототиповими для української 

поетичної картини світу. 

Іноді гендерне форматування образу може базуватися на підкресленій, значи-

мій відсутності родинних зв’язків (Вишня – жінка-сирота (В.Сосюра) [ВТДТ:  

318]) або ж прагненні до них, їх наполегливому пошуку. Так, наприклад, жіночій рід 

образу зірки у вірші Василя Мисика «Вечірні тіні» окреслює коло гендерних асоціа-

цій, пов’язаних з молодою дівчиною, яка тужить за справжнім коханням і веселими 
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подругами: І зірка вечора смутно // З-під ніжних дивиться вій // На сад, що застиг 

над ставом // В своїй красі весняній. //… Вона горить над землею… //Де їй не знайти 

ровесниць. //Товариша не знайти (В.Мисик) [В (2): 159]. 

У виразах із загальнородовими персоніфікаторами констатується жіноча сут-

ність певного об’єкту, поняття чи явища , які наділяються відповідними «родовими» 

характеристиками, притаманними жінкам різного віку:  Цвіте азалія, мій друже 

Ушаков, // У мене на вікні, вкінці старого року, // І я люблю її, як дівчину жорстоку, 

// Що після довгих мук дарує нам любов  (М. Рильський) [Л (2): 134]; Укрийте мене, 

укрийте: // Я – ніч, стара, // Нездужаю. // Одвіку в снах // Мій чорний шлях. // Пок-

ладіть отут м’яти, // Та хай тополя шелестить. // Укрийте мене, укрийте: // Я – 

ніч, стара, // Нездужаю (П.Тичина) [СК: 38]. 

Пори року (ґештальти ВЕСНА, ЛІТО, ОСІНЬ, ЗИМА) 

Якщо в англо-американській поезії гендерна матеріалізація пір року зводиться 

до бінарної опозиції Spring (ж.р.) :: Winter (чол.р.), в якій тепла весна, що повертає 

до життя увесь світ природи, протистоїть суворому і похмурому зимовому сезонові, 

то в українському поетичному універсумі фігура «фемінінність» виділяється у ґеш-

тальтах усіх чотирьох пір року, незважаючи на те, що мова санкціонує відповідну 

поетичну персоніфікацію лише трьох з них (весни, осені та зими). При цьому можна 

констатувати відсутність будь-якого вираженого протиставлення зими більш теп-

лим, м’яким порам року. Так, на противагу чоловічо-жіночім стосункам зими і весни 

в англійській поезії, спостерігаємо жіночу персоніфікацію обох сезонів у творах 

українських поетів, яка зазвичай пов’язана з проявом авторського (чоловічого) «я»: 

Уже зима набрала сили …// і, мов закохана, цілує // мені сніжинками вуста 

(В.Сосюра) [ВТДТ:  470]; Я тебе шукав,// посестро-зраднице, ворожко Зимо! 

(В.Стус) [ЧТ:55]; О любий гнів // Весни-коханки, що в лице півсвіта // Швиргає пе-

рші краплі літа!  (В. Мисик) [ССП: 82]; Нехай я щастя не знайшов того, – // Його 

весна несе струнка, // І держить свічку воску жовтого // Її мережана рука (М. 

Рильський) [Л (2): 196]; І вся в гірляндах, як індійська жриця, // весна ряхтіла в іс-

корках роси (Л.Костенко) [В (1): 311] Відмінності  персоніфікованого представлен-

ня весни та осені полягають лише у вікових характеристиках жіночого образу, в 
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якому постає відповідна пора року. Якщо для весни, за усталеною міфопоетичною 

символікою, більш типовим є підлітковий, юний вік, то осінь традиційно 

пов’язується з уявленнями про вже не про дівчину, а про заміжню жінку, хазяйку 

господи, – ОСІНЬ – ЦЕ МОЛОДИЦЯ: Смаглолицяя жона. // Молода, проте одвічна, 

// І стара, а новина! (М. Рильський) [Л (2): 78]; ОСІНЬ – ЦЕ ЖІНКА-ГОСПОДИНЯ: 

Це ж осінь, як розумна господиня, // В засіки зерно запашне склада…(М. Рильський) 

[Л (2): 19]; Од всіх амбарів на одне кільце // Ключі знизавши – комірниця строга, -- 

// Вона з суворим і ясним лицем // Тебе стрічає край свого порога. (вірш «Осінь») (В. 

Мисик) [В (2): 153]. 

Згідно з цією ж символічною віковою шкалою формується й поетичний ґеш-

тальт літа, як проміжної ланки між весною та осінню, у вірші М. Рильського «Дів-

чина». Текст цієї поезії являє собою розгорнуту метафору, яка представляє образ 

осяйної дівчини, суголосної за своєю суттю дзвінкій музикальній атмосфері літніх 

місяців: В квітах барвистих // Дівчина сяє, // В оченьках чистих // Сонечко грає. // З 

тих оченяток сяєво ллється… // Дівчина літом веселим зоветься…          

(М.Рильський) [Л (2): 233]. 

Абстрактні поняття (ґештальти ДУША, ЛЮБОВ, ВІРА, ЮНІСТЬ, ТВО-

РЧІСТЬ, ПОЕЗІЯ, СЛАВА, ПРАВДА, ІСТИНА, СМЕРТЬ, ЖУРБА, БІДА, СА-

МОТНІСТЬ, ДОЛЯ) 

Подібно до англо-американської поезії персоніфіковані абстрактні поняття, 

що піддаються у художньому тексті фемінізації, можна поділити на дві групи: такі, 

що пов’язані з позитивними та негативними людськими переживаннями. До перших 

належать ті високі прояви психічного світу людини, що наближають її до божест-

венного першоджерела, другі традиційно асоціюються з емоційним та фізичним бо-

лем, пригніченим станом душі. З огляду на особливості мовної та концептуальної 

картин світу, що є основою для творення певного поетичного бачення в кожній з 

порівнюваних культур, два центральних фігуранти першої та другої груп – ґештальт 

Love /Любов та ґештальт Death/Смерть – виявляють в англомовній та українськомо-

вній поетичній картині світу різні гендерні іпостасі. Якщо англійська історико-

культурна традиція співвідносить ці абстрактні сутності з чоловічим началом, то ма-
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триця граматичного роду в українській мові регламентує їх матеріалізацію у жіночій 

подобі. Це призводить до суттєвих розбіжностей в інтерпретації обох надзвичайно 

значущих для світової поетичної лірики образів.  

У випадку ґештальту Любов, побудованого на жіночих конотаціях, маємо про-

тилежні до англо-американської поезії фігури «ласкавість» і «ніжність», а на зміну 

раціональності, розсудливості та прагматизму образу приходить нестримна емоцій-

ність і божевілля, – ЛЮБОВ – ЦЕ ЛАГІДНА ІСТОТА: Це – любов. Вона як жінка // 

крутостегна. Це – початок // твій. Це вечір. Смерк ласкавий (В. Стус) [ЧТ: 82]; 

ЛЮБОВ – ЦЕ НЕСАМОВИТА ІСТОТА: В вінку з огнів, в огні квіток // Любов – ва-

кханка п’яна – // Прийшла у тихий мій куток // Не прошена й не звана (М. Рильсь-

кий) [Л (2): 178]. 

Оскільки в українській поезії персоніфікація здійснюється через відповідні 

мовні матриці, ґештальт Смерті набуває тут жіночу іпостась у кожному з випадків 

поетичного оживлення відповідної абстрактної сутності, навіть якщо цей образ не 

набуває подальшого метафоричного розгортання. Проте, задля наочнішої контраст-

ності з вищенаведеними прикладами англомовної поезії, варто процитувати поетич-

ні фрагменти з більш складною метафорою, побудованою на використанні таких 

центральних жіночих образів української культури як мати, сестра (тобто з виді-

ленням фігури «родинний/сімейний зв’язок) та кохана. Зрозуміло, що вже сам хара-

ктер цих образів передбачає відповідні особливості гендерного форматування –  

СМЕРТЬ – ЦЕ МОЛОДА. ВЕСЕЛА ІСТОТА:  а той не корчився // у передсмертних 

муках, // він корчив дурня // для веселої дівчини на коні, // яка називається Смерть 

(В. Голобородько)[ЛВ: 152]; СМЕРТЬ – ЦЕ ЛАГІДНА, ПРИХИЛЬНА ІСТОТА: До-

гожою блукає молодицею //круг мене смерть. Я в неї немовля,// чий плач вона, мов 

мати, заколише…(В. Стус) [ЧТ: 237]; Напевно, смерть тобі не пара,// Ганебна 

смерть на чужині (В. Стус) [ЧТ: 115]; Та вже і смерть – тобі кохана,// і смерть – 

неначе благовість. (В. Стус) [ЧТ: 255]; Ми вже твої коханці, смерте,// життя нам 

світить крізь туман (В. Стус) [ЧТ: 405]; …А до смерті – ближче,// мов до кохан-

ки, що приступна завжди,// твій голод погамує життєвий // самою насолодою при-

чалу,// тож хай крилом нас криє лебединя-// смерть: моторошна і усеблага (В. 
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Стус) [ЧТ: 187]; піти туди, де стільки мук і лиха, // де кат – саме життя, де мати 

– смерть (О. Олесь) [ШУЛЛ: 645]. У менш інтимізованому, дещо відстороненому 

поетичному трактуванні смерть зображується як така, що має глибинну жіночу сут-

ність – СМЕРТЬ – ЦЕ ВИМОГЛИВА, ПРИМХЛИВА ІСТОТА: заглядаю в розум // і 

бачу смерть // у малиновому береті //  і тільки тоді  // вона // не заважає жити // 

адже смерть // рід жіночий // і теж потребує // уваги  (В.Кикоть) [КВ: 264]. 

Ґештальти інших абстрактних сутностей «позитивного» характеру можуть та-

кож або мати у своїй структурі лише фігуру «фемінінність», репрезентуючи загаль-

нородові характеристики представниць жіночої статі, або поєднувати фігуру «фемі-

нінність» з фігурою «родинний зв’язок»: О юносте моя! Як юнка чорноброва // 

всміхнулась ти мені, і зір твій одсіяв (В.Сосюра) [ВТДТ: 413]; А справжня слава – 

це прекрасна жінка, // що на могилу квіти принесе (Л.Костенко) [В (1): 104]; Як 

тяжко чутися душі зголілій // І зимно як! І зоряно! Плечима // жіночими здвигне, 

чоло підносить // і сині пальці пучкою складе… (В. Стус) [ЧТ: 217]; Бо, як сестра, 

схилилась над тобою // Невтомна подруга, сувора творчість (М. Рильський) [Л (2): 

190]. 

Потужну поетичну семантику виявляють ті персоніфікації, в яких персоніфі-

ковані сутності безпосередньо чи опосередковано пов’язуються родинним або лю-

бовним зв’язком з авторським «я»: Поезія -- рідна сестра моя. // Правда людська – 

наша мати (Л.Костенко) [В (1): 36]; З усіх коханок дайсь єдиній – вірі, // що зра-

джує і любить навмання  (В. Стус) [ЧТ: 390]; Прости мене, // поезіє, розлучнице-

ворожко.  (В. Стус) [ЧТ: 195]. 

Та ж закономірність спостерігається й у відношенні персоніфікації групи абс-

трактних сутностей «негативного» характеру. Будучи матеріалізовані головним чи-

ном у вигляді жінок-сестер, матерів, коханок, вони, на відміну від персоніфікованих 

образів англо-американської поезії, як правило, позбавлені яскраво вираженої зло-

ворожості, явних конотацій жорстокості та насильства: Моя жалка самотносте! 

Сестро! // Моя віками долана прамати! // Ти не живеш, а вчишся помирати (В. 

Стус) [ЧТ: 269]; Ти – Адам. Журба – твоя коханка, // а земне тяжіння – то любов  

(В. Стус) [ЧТ: 38]; Куди мене розкрилено несе // моя біда, дочка моєї віри? (В. 
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Стус) [ЧТ: 169]; Не знаю – спав чи думав чи ввижала // біда, ота, що в душу увійш-

ла // воложеним жіночим синім болем (В. Стус) [ЧТ: 256].  

До нечисленних випадків, що репрезентують негативні символічні імплікації 

архетипу жінки, належать лише три приклади, у двох з яких актуалізуються сугестії  

тваринного та злого, чарівницького начала, у третьому, – брехливості та розбеще-

ності: – СЛАВА – ЦЕ АГРЕСИВНА ІСТОТА:  На плечі стрибне слава, як пантера,-

- // він не помітив, бо косив траву (Л.Костенко) [В (1): 37]; ДОЛЯ – ЦЕ ЛИХА ІС-

ТОТА: а відьма доля розпустила патла // і щось не своїм голосом кричить (В. 

Стус) [ЧТ: 511]; ІСТИНА – ЦЕ ПІДСТУПНА, РОЗПУСНА ІСТОТА: 

Красива жінка – істина відносна. 

Найперша міс на конкурсі оман. 

Порадниця духовним альбіносам, 

Коли вчиняють вірші чи роман. 

У неї сукня з правди перешита, 

і мозок є, завбільшки як горіх. 

І вельми зручно з нею согрішити –  

вона ж сама і відпускає гріх. 

Вселенська шльондра, вміє дівувати. 

Під ліхтарем тупцюючи старим, 

ще й святістю потрафить здивувати. 

Воістину, велике діло грим!                             (Л.Костенко) [В (1): 147] 

 У цілому можна констатувати, що негативний аспект архетипу Жінка пред-

ставлений в українській поезії набагато скромніше, ніж в англо-американській. 

Адже відповідні ґештальти складають тут лише 9,5% від загальної кількості елемен-

тів ґештальт-кластеру персоніфікованих сутностей жіночого роду  vs 27,3% в англо-

мовній поетичній традиції. Аналогічні тенденції спостерігаються й стосовно кілько-

сті контекстів, в яких проявляється негативність жіночого персоніфікованого обра-

зу: 5,9% vs 27%.    

Предмети та об’єкти неживої природи, артефакти (ґештальти ХАТА, ВУ-

ЛИЦЯ, КОБЗА, СОПІЛКА, СКРИПКА, РТУТЬ, КУЛЯ) 
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Як вже було зазначено у підрозділі, присвяченому ґештальтам, що пов’язані з 

чоловічим родом, ця група належить до етноспецифічних секторів донорської зони 

уособлень. Для англійської культури єдиним представником такого виду сутностей, 

що піддаються фемінізації у поетичному контексті, залишається концепт SHIP, жі-

ночий рід якого освячений історичною традицією. Натомість в українській поезії 

діапазон предметів та артефактів, що дематеріалізуються шляхом приписування їм 

характеристик та відмінних рис істот жіночої статі, є достатньо широким. Це назви 

споруд, топонімічних об’єктів, музичних інструментів, інших неживих предметів: 

починається літо, // і наша хата сходить з підмурівка: // пов’язана золотою со-

лом’яною хусткою, // з ясними очима // на білесенькому обличчі, // одягнена у зелену 

вишневу спідницю – // крокує дорогою у сонце (В. Голобородько)[ЛВ: 152]; хати – 

як молодиці: в запасках червоних, // на шиях – з листя тютюнового намиста, // і 

кучері блискучі винограду // по голих плечах і по грудях в’ються (Д. Павличко) [Т: 

287]; і виє вовк. І вулиця чужа // в замет сміється чорними зубами (Л.Костенко) [В 

(1): 294]. Потрібно зазначити, що у цьому випадку зберігаються риси гендерного 

форматування ґештальту , які  є притаманними українському поетичному універсу-

му, а саме: вибудовування персоніфікації на стосунках родинного або любовного 

зв’язку:  кобза остання, // вірна дружино, // з нашого кохання // жалісне жниво. // 

Шию-лебідку // пальці здушили (І.Калинець) [ЗТ: 376]; сопілка в хаті грає, серце 

крає, // тужиль моя і посестра моя (А. Малишко) [ПТ (1): 316]; Вагітна скрипка 

стане породіллю, // оркестр пройме морозно чалий шок. // Як нехрещене слово са-

моціллю // повстане з оркестрових пелюшок. // … // І в тому одчайдушному розгоні // 

затям собі і стверди це життям, що слово – з музики, з її гірких агоній, // і мати 

слова – скрипка. Це затям (І. Драч) [АБ: 39]; // Ртуть. І ртуть. І тільки ртуть, І 

ртуть // совається, як вагітна жінка (В. Стус) [ЧТ: 39]; Кулі, примхливі, як дів-

чата, – // вибирають найкращих (Л.Костенко) [В (1): 36]. 
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                                   ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3   

1.Результати дослідження дозволяють виявити критерії маскулінно-фемінінної 

категоризації англо-американського універсуму та створення корпусу сталих «мас-

кулінних» і «фемінінних» ґештальтів, що зумовлені як історико-культурними тра-

диціями, так і специфічними завданнями художнього осмислення дійсності. 

1.1. Домінантною нормою присвоєння поетичної ознаки чоловічого роду в ан-

гло-американських поетичних текстах є присутність у відповідних образотвірних 

концептах смислів «сила», «енергія», «потужність». Тому фігура «маскулінність» 

виділяється у ґештальтах тих сутностей, що репрезентують базові категорії існуван-

ня, часу, сильні пристрасні почуття та емоції, явища реальності, в яких актуалізуєть-

ся стихія сили, насилля, агресії , «верхній світ» або космос, суворі пори року, поту-

жні природні стихії, а також великі, сильні рослини. Крім того, додатковим критері-

єм співвіднесення образотвірного концепту з сутністю чоловічого роду є властиве 

для літературних текстів пов’язування з чоловічим началом певних характеристик 

людської натури, які, за узвичаєними у суспільстві культурними стереотипами, 

осмислюються як типово чоловічі властивості або прагнення (GRANDEUR, 
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AMBITION, HONESTY, TRUST). Нормативний для англомовної традиції семанти-

ко-символічний принцип оживлення абстрактних понять та неживих об’єктів може 

кореспондуватися з вимогами традиційного символічного коду, як це спостерігаєть-

ся на прикладі персоніфікації природних стихій та явищ, коли  ознака чоловічого 

роду відповідає матрицям більш глибинного, архетипічного рівня. 

Отже, гендерне форматування поетичного ґештальту здійснюється за концеп-

туальними лекалами, що узгоджуються з особливостями того культурного стереоти-

пу чоловіка, який історично утвердився в англомовному середовищі. Найпоширені-

шими сугестіями крос-текстових ґештальтів тих сутностей, що актуалізуються через 

персоніфіковані образи чоловічого роду, є сила, влада, жорстокість, агресія (образ 

божества, ідола, правителя, воїна-загарбника, потужного ворога). Про це свідчить 

домінантна позиція фігури «сила» у ґештальті LOVE (50 %  від загальної кількості 

розгорнутих метафоричних контекстів з використанням персоніфікованого образу 

Любові/Кохання), та фігури «агресивність / насилля» у ґештальті TIME (48 % від 

загальної кількості розгорнутих метафор з використанням персоніфікованого образу 

Часу). Схожі показники виявляє і ґештальт DEATH, для якого вагомими виявляють-

ся фігури: «агресивність / насилля»,  «домінантність / верховенство» і «перемож-

ність / тріумфальність»  (відповідно: 40 %, 30 % та 20 % від загальної кількості ме-

тафор). Натомість фігура «милосердя» посідає у ґештальтах  DEATH і TIME вельми 

скромне місце: відповідно, 10 % та 7,4. Цей класичний для англомовної поезії ХVI – 

XIX століть формат доповнюється в поетичних текстах ХХ сторіччя образом раціо-

налістичної, прагматичної особи чоловічого роду, яка прозаїчно вершить свою бу-

денну справу, що, вочевидь узгоджується як з узвичаєним в англосаксонській куль-

турі стереотипом, так і з базовою символічною співвіднесеністю чоловіка з раціона-

льним, а жінки – з емоційним началом. 

1.2. Створення кластеру сталих ґештальтів з виділенням фігури «фемінін-

ність» регулюється не лише лінгвокультурними нормами – традиційне приписуван-

ня жіночого роду тим неживим об’єктам та абстрактним поняттям, що асоціюються 

з тендітністю, слабкістю та малими розмірами, – але й з канонами західноєвропей-

ської символіки. Усі ґештальти, що співвідносяться з жіночим родом, корелюють з 
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трьома базовими символічними аспектами, які має архетипічний образ Жінки, це: 1) 

позитивний, високий аспект (образ Софії, Марії); 2) аспект, пов’язаний з актуаліза-

цією образу Magna Mater; 3) негативний, низький аспект (образ спокусниці, Єви). 

Достатньо яскравим проявом співвіднесеності персоніфікованого образу жіночого 

роду з культурними стереотипами є уособлення властивостей людської натури, що 

асоціюються в англомовному середовищі з жіноцтвом (VANITY, DISSIMULATION, 

VENGEANCE, RUMOUR), а також приписування жіночого роду тим об’єктам, яви-

щам та сутностям, що пов’язуються з мінливістю і непостійністю (FORTUNE, 

FAME, RENOWN, FATE, DESTINY, FASHION, WEATHER). 

1.3. Чинна для англомовних текстів поетична норма визначає існування варіа-

тивних поетичних ґештальтів, з виділенням або фігури «маскулінність», або фігу-

ри «фемінінність». Серед причин цього явища потрібно зазначити, по-перше, варіа-

тивність тлумачення, що може бути як наслідком певних світоглядних зсувів на рів-

ні генеральної поетичної картини світу, так і особливостей авторського бачення, ко-

ли відхилення від загальноприйнятого алгоритму продиктовано художнім задумом, 

цілісною поетичною структурою твору. По-друге, наявність варіативних ґештальтів 

може пояснюватися невизначеністю гендерного статусу певного неживого об’єкта 

або абстрактної сутності в поетичній картині світу. У такому випадку амбівалентний 

поетичний рід таких є наслідком двоїстого символічного значення певного об’єкту 

або абстрактної сутності, яке може корелювати, з одного боку, з чоловічим родом, а, 

з іншого боку, з жіночим. 

1.4. За своєю питомою вагою сталі поетичні ґештальти, в яких виділяється фі-

гура «маскулінність» або «фемінінність», мають в англо-американській поетичній 

картині світу майже паритетні позиції. Адже, якщо у кількісному відношенні прева-

люють ґештальти, пов’язані з жіночим началом, то «маскулінні» ґештальти значно 

переважають за частотністю використання, яка продиктована їх першорядною зна-

чущістю для поетичної моделі дійсності. Як свідчать наведені в розділі приклади, 

саме персоніфіковані образи чоловічого роду у більшості випадків стають стрижне-

вими для розгорнутих метафоричних побудов. Отже, загалом гендерний профіль ан-

гло-американської поетичної картини світу має пропорційне представлення чолові-
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чої та жіночої складових (за кількістю поетичних контекстів, відповідно: 50,4% та 

49,6%). 

2. Лінгвопоетична норма поетичної персоніфікації в українській традиції по-

лягає у слідуванні матрицям мовної картини світу або семантизації граматичного 

роду. Первинна / мовна родова маркованість української лексики, переломлена у по-

етичній моделі світу, визначає високий коефіцієнт оживленості українського поети-

чного універсуму, що контрастує з доволі низьким показником персоніфікованості 

англомовної поетичної картини світу. Це призводить до виникнення таких етнопое-

тичних явищ, як метафори уречевлення, універсальне метафоричне ототожнен-

ня та гендерний синтаксис. Частотність метафор уречевлення в українській поезії 

пояснюється ускладненістю персоніфікаційних процесів, універсальне метафоричне 

ототожнення – прагненням досягти всебічної ідентичності між темою метафори 

(означуваним) та її образом (означником).  Густота образів жіночого роду спричи-

нює ефект родової атракції, результатом чого є наявність своєрідного гендерного 

синтаксису, що об’єднує декілька образів у межах відповідної родової стихії. 

2.1. Гендерний профіль української поетичної картини світу має, на відміну 

від англо-американської, чітко виражену фемінінну домінанту. Про це свідчить як 

відсоток «фемінінних» ґештальтів (близько 62%), так і пропорційна кількість поети-

чних контекстів, в яких ці ґештальти трапляються (58,3%).  

Поетичний паралакс виявлено і на рівні преференцій у представленні трьох 

базових символічних аспектів архетипу Жінки. У цілому негативний аспект цього 

архетипічного образу представлений в українській поезії набагато обмеженіше, ніж 

в англо-американській. Відповідні ґештальти складають тут лише 9,5% від загальної 

кількості елементів ґештальт-кластеру персоніфікованих сутностей жіночого роду , 

водночас в англомовній поетичній традиції їх корпус складає 27,3%. Аналогічні те-

нденції можна констатувати й стосовно кількості контекстів, в яких проявляється 

негативність жіночого персоніфікованого образу: 5,9%  в українській поезії vs 27% у 

творах англо-американських авторів.  Ще один прояв поетичного паралаксу полягає 

у достатньо суттєвій питомій вазі тих поетичних ґештальтів з сугестіями жіночого 

начала, що вибудовують свою смислову структуру на такій символічній іпостасі ар-
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хетипу Жінка як Magna Mater (19% від загальної кількості усіх «жіночих» ґешталь-

тів vs 4,5% в англомовній поезії). 

      2.2.На відміну від англомовної поетичної традиції, в українській поезії фігури 

«домінантність» і «агресивність» не є прототиповими для ґештальтів «маскулінних» 

сутностей. Натомість до специфічних фігур, що виділяються у ґештальтах як чоло-

вічих, так і жіночих персоніфікованих сутностей належить регламентована концеп-

туальною поетичною нормою фігура «родинні / сімейні зв’язки» (23,3% vs 7,2% в 

англомовній поезії). 

      2.3. За результатами дослідження, більша частина українських поетичних обра-

зів, наділених як чоловічими, так і жіночими конотаціями, є алегоричними персоні-

фікаціями об’єктів та явищ, значно менша їх кількість пов’язана з анімацією абстра-

ктних понять – відповідно: 60,6% і 27,6%. Ці дані контрастують з персоніфікацій-

ними преференціями в межах англомовної поетичної картини світу, де 78,7% усіх 

персоніфікацій побудовано на уособленні абстрактних понять і лише 20,5%  –  на 

приписуванні родової ознаки природним об’єктам. У цьому зв’язку до українських 

етнопоетичних явищ можна віднести інтенсивне уособлення представників рослин-

ного світу , а також досить значну, у порівнянні з англомовною поетичною традиці-

єю, кількість уособлених артефактів: 11,8% vs 0,8% в англо-американській поезії.   

 

Зміст цього розділу висвітлено у таких публікаціях автора: 
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кти: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 532 с. 

2. Doubenko E. Poetics of Flexible Personification Gestalts in Anglo-American Liter-

ary Tradition. The European English Messenger. Vol. 24.2. Winter 2015. Publicid-

ade e Artes Graficas, Cuimbra – Portugal. рр. 57-61. 

3. Дубенко О.Ю. Фактор мовної матриці в поетичній картині світу. Мовні і кон-

цептуальні картини світу. Вип. 38. ВПЦ «Київський університет», 2012. 
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РОЗДІЛ 4. КРОС-ТЕКСТОВА ҐЕШТАЛЬТ-ФОРМУЛА ПЕРСОНІФІКОВА-

НИХ СУТНОСТЕЙ: АНГЛО-УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ 

 

         4.1. Крос-текстова ґештальт-формула персоніфікованих сутностей, що ре-

презентують архетипічну символіку 

Особливе місце серед об’єктів алегоричної персоніфікації посідають ті явища, 

що мають вікові традиції міфопоетичного тлумачення, оскільки гендерний компо-

нент відповідних ґештальтів історично формувався як складова цілого комплексу 

смислів, якими наділяла даний феномен людська міфотворча свідомість протягом 

багатьох століть. Адже у поетичному тексті культурні концепти із символічною 

структурою набувають ознак міфу, внаслідок чого можуть бути віднесені до групи 

міфоконцептів. До когорти таких ключових елементів міфопоетичного світосприй-

няття входить сонце, оскільки його ґештальт пов’язаний зі світлом, яке являє собою 

один з найбільш фундаментальних символів світової культури. 

Феномен світла, який разом із полярним йому феноменом тьми, задав вихідну 

шкалу цінностей міфологічної, а згодом і релігійної та філософської свідомості, 
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протягом тисячоліть трактували не як фізичне, а швидше як естетичне явище, підно-

сячи до рангу надзвичайно важливої категорії філософії та естетики. У цьому 

зв’язку достатньо згадати інтерпретацію світла, запропоновану Леонардо да Вінчі, в 

якого світлоносна атмосфера полотна є не просто художнім прийомом, але фунда-

ментальним розумінням фізичного Всесвіту. На думку Леонардо, оскільки осново-

положну природу, первинне єство фізичного Всесвіту являє собою світло та його 

корелят темрява, було б неправомірним розглядати окремо фізичний матеріал, що 

застосовує художник, та здатність цього матеріалу виразити певний художній 

смисл. На полотнах Леонардо світло виникає неначе безпосередньо у картині як її 

фізична властивість, створюючи враження, що ця світлозарна атмосфера, частиною 

якої є й глядач, потенційно несе в собі усі можливі образи, і що все, що ми бачимо, 

вже існує в цьому осяйному просторі як наслідок гри світла та темряви [Pepper 2001: 

34]. В історії філософії мав місце розгляд так званої «метафізики світла», згідно якої 

світло являє собою не звичайний фізичний процес, а втілення ідей благого та прек-

расного, і є особливим посередником між матерією та духом [Лосев 1980: 236, 551]. 

Ця доктрина, що зародилася в часи античності  (Парменід, Платон, Плотін), активно 

розроблялася  в середні віки та епоху Відродження (Аврелій Августин, Фома Аквін-

ський, Миколай Кузанський), мала значний вплив на подальший розвиток філософії 

(Гете, Гегель, Шеллінг, Шопенгауер) і знайшла свій підсумок у концепції естетичної 

природи світла В.Соловйова [Мостепаненко 1982: 91-93]. Корені такої уваги до фе-

номену світла у світовій філософії та естетиці слід шукати у тому враженні, яке 

справляє світло на емоції та інтелект людини, адже «здатність радіти світлу, його 

сяйву і блиску як почуттєвій втісі і водночас духовному символу є риса загально-

людська» [Аверинцев 1973: 45]. Проте символічний потенціал концепту «світло»  

розкривається у таких семіотичних системах як міф, релігія і філософія по-різному. 

Якщо в монотеїстичних та філософських доктринах спостерігається канонічна одно-

типність образу світла, то міфологічній свідомості, від якої бере початок свідомість 

поетична, притаманна поліфонія образних значень [Дубенко 2007]. 

 

4.1.1. Ґештальти SUN / СОНЦЕ 
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Сонце та світло мали принципову значимість для міфопоетичної картини сві-

ту, що знайшло відображення у створенні величезної кількості солярних міфів, а та-

кож у поклонінні богам світла, які, згідно вірувань, живуть або на осяйному небі, 

або на вершині священної, залитої сонячним сяйвом гори [Иванов 1982: 461-462]. 

Первісно численні варіації світлових символів виникали через асоціацію з реальни-

ми властивостями світла як природного явища. Ф. Вілрайт виокремлює п’ять мате-

ріальних якостей світла, наділених очевидною символічною цінністю: 1) світло як 

умова видимості, як явище, що окреслює контури предметів навколишнього світу (у 

символічний площині корелює із зором фізичним та ментальним); 2) теплова енергія 

світла (наводить на думку про стимулюючий вплив інтелекту на дух і розум, про 

відчуття захвату та піднесення); 3) удавана здатність вогню до спонтанного заро-

дження і швидкого самовідтворення (підказує аналогію зі здатністю інтелекту нади-

хати, „заражати” інших); 4) схильність вогню здійматися вгору та небесне похо-

дження головного джерела вогню і світла на землі – сонця (пов’язаність світла з мо-

ральним знанням, добром, божественним началом); 5) засліплюючий ефект, що його 

справляє надзвичайно яскраве світло на слабкі людські очі (символічне обігрування 

наслідків цього засліплення полягає в тому, що світло починає асоціюватися з тем-

рявою) [Уилрайт 1990: 101-103]. 

Загалом, ще у системі світогляду первісного суспільства намітилися певні на-

прямки у сприйнятті світла та світлових явищ. Ця архаїчна образність окреслила 

ключові семантичні сфери, які пізніше відлилися у метафори як більш вишукані об-

рази, котрі перекладали синкретичність уявлень на мову реальних зовнішніх явищ. 

За класифікацією О.М. Фрейденберг, це: 1) семантика перемоги з образом сонця-

переможця, яке проходить крізь царську браму тріумфальної арки небокраю до хра-

му неба після перемоги над нічною темрявою; 2) семантика життя: перемога сонця 

над смертю (мороком) та його тотожність життю, уподібнення сходу та заходу сон-

ця життю і смерті всіх людей; 3) семантика влади („царя”), особливо виразна у 

єгиптян, які вважали кожного фараона божеством-сонцем, що тимчасово стало бо-

голюдиною (за словами Діодора, першим царем в Єгипті було сонце; померлий фа-

раон займає трон сонячного бога); 4) семантика року: битва зими та літа, сонця і 
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темряви; пізніше „рік” отримує семантику родючості, оскільки зміна посухи та вро-

жаю стає для землероба важливішою за зміну світла і мороку; 5) семантика шлюбу: 

світло як наречений у метафізичному шлюбі неба із землею; звідси метафора весілля 

як перемоги над смертю, виникнення нового життя; 6) семантика сміху: протагоні-

стом сміхового обряду є герой на ім’я Lucius („сяючий”, „блискучий”, „такий, що 

світить”); тому невипадково „сміх” та „посмішка” первісно семантизуються як нове 

сяйво сонця, сонячне народження; сам сміх зцілює, повертає до життя. (Більш пізня 

метафора: від посмішки неба цвіте та плодоносить земля; звичним епітетом світла 

стає „веселе” [Толстой 1995: 311]) ; 7) семантика розповіді: світло, сонце, небо у 

фольклорі говорять; „говорить” ототожнюється з „живе, світить”, говоріння сприй-

мається як перемога над смертю, темрявою; 8) семантика розуму, мудрості: боже-

вілля для тотемної свідомості означає лише тимчасове зникнення світла, а знання та 

мудрість рівні світлу і сонцю (щоб набути їх, потрібно було опуститися в пекло і 

повернутися звідти, тобто пройти шлях сонця та світла – життя) [Фрейденберг 

1993]. 

Всі ці уявлення, характерні для найбільш ранніх етапів розвитку людського 

суспільства, періоду так званої магічної (міфотворчої, міфопоетичної) свідомості, 

стали пізніше частиною багатьох художніх моделей світу, проявляючи себе як у жи-

вописі [Pepper 2001; Morris 2000; Roberts-Jones 1982], так і у літературній творчості 

[Куликова 1966; Панченко 1994; Везерова 1984; Коротич 1993; Петрова 1984;  Ви-

говська 2001]. Вищенаведені архаїчні тотожності узгоджуються також із даними лі-

нгвістичної генетики, зусилля якої скеровані на встановлення семасіологічних уні-

версалій – законів співвідношення, порядку слідування та еволюції значень в індоє-

вропейських мовах.  

Так, аналізуючи співвідношення між внутрішньою формою слова та міфоло-

гемою, М. Мюллер доводить, що перед раннім розділенням індоєвропейських мов, 

ідеї небесного світла та батьківства об’єдналися у фігурі Бога (лат. Ju-piter – грец. 

Zeu-peter – санскр. Dyau-pitar (ясний батько)). Аналогічним чином О.М. Афанас’єв 

встановлює зв’язок між стихією світла та оком (рос. заря – зреть, взор), викриває 

вписану в мову каральну функцію сонця (рос. гореть – жар – жрать) [Шелестюк 
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1997:135]. За спостереженнями М.М. Маковського, значення „світло, блиск” коре-

люють зі значенням „звук”, з яким також можуть співвідноситися назви сонця та 

місяця, що утворюють бінарну єдність [Маковский 1996: 209; 211; 289]. Крім того, 

слова зі значенням „сонце” та „місяць” можуть співвідноситися зі значеннями „бог, 

божество”, „чарування”, „чаклунство” а також „око”, оскільки стародавні люди не-

рідко асоціювали сонце та місяць з двома очима на чолі божества, причому сонце 

звичайно вважалося правим оком, а місяць – лівим. Міфопоетична єдність двох сві-

тил закріплюється також тим, що персоніфіковані сонце та місяць протиставляються 

одне одному за гендерною ознакою. В міфах вони виконують ролі чоловіка та жін-

ки, брата і сестри, двох закоханих, вогню та води. У більшості традицій сонце ви-

ступає знаком чоловічого начала, а місяць ототожнюється з жіночим [Маковский 

1996: 204; 348]. 

Важливо зазначити, що символ сонця розглядається в міфології подвійно:  як 

джерело життя і світла, з одного боку, та як каральне мстиве начало, з іншого. Над-

лишок сонця означає, що его вийшло з-під контролю. Зловісна сутність сонця розк-

ривається, зокрема, у міфі про Ікара, який підлетів на величезних воскових крилах 

занадто близько до сонця і був покараний смертю. 

Окреслені семантичні домінанти по різному проявляються у стародавніх куль-

турах світу. Наприклад, єгипетська міфологія висуває на перший план мотив сонце – 

творець життя (завдяки йому виник цілий світ, а з його сліз – люди), у племен Захід-

ної Африки провідним був мотив потужності, сили сонця, у шумерських племен – 

справедливості (синами сонця є справедливість і закон), в Стародавній Греції – ро-

зуму, музики, зцілення. Неоднакову пріоритетність мають ці домінантні символічні 

мотиви і в англо-американській та українській поетичних парадигмах.  

В англомовній поезії сонце незмінно позиціонується як образ чоловічого роду, 

наслідуючи ту символічну традицію, згідно з якою денне світило співвідноситься з 

чоловічими якостями – рефлексія, розсудливість, свобода волі, – на противагу жіно-

чому символу місяцю, асоціативно пов’язаному з уявою, почуттям, сприйняттям. 

Сонце і місяць виступають у цій символічній парадигмі як чоловічо–жіноча пара, 

яка лише змінює ролі: короля і королеви, брата і сестри, чоловіка і дружини і т.п. З 
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огляду на те, що в проаналізованому матеріалі не виявлено жодного випадку уподі-

бнення цього світила істоті жіночої статі, можна дійти висновку про безальтернати-

вну маскулінізацію і самого сонця і його світла в англо-американській поезії кількох 

століть та зведення усіх випадків уособлення відповідного міфоконцепту до чіткої 

формули – СОНЦЕ = ЧОЛОВІЧЕ НАЧАЛО: Sometimes too hot the eye of heaven 

shines // And often is his golden complexion dimm`d (W.Shakespeare) [OL: 235]; Now, 

ere the sun advance his burning eye  (W.Shakespeare) [OL: 894]; The sun, for sorrow, 

will not show his head…. (W.Shakespeare) [OL: 918]; Season of mists and mellow fruit-

fulness, // Close bosom–friend of the maturing sun; // Conspiring with him (J.Keats) [Дья-

конова 1978: 140]; The sun was shining on the sea // Shining with all his might 

(L.Carroll) [OL: 63]; The sunshine threw his hat away… (E.Dickinson) [AГ: 46]; The 

little window where the sun // Came peeping in at morn; // He never came a wink too soon  

(Th.Hardy) [AГ: 45]. 

Потрібно зазначити, що фігура «маскулінність» у даному ґештальті може мати 

різний ступінь експліцитності у поетичному тексті: від прямого позначення роду 

займенниками he, his, him , як у вищенаведених прикладах, до сполучення характе-

ристики masculine із краєвидом, рясно осяяним променями західного сонця: Land-

scapes projected masculine,//  full–sized and golden // With floods of the yellow gold of 

the gorgeous, indolent, // sinking sun (R.Johnson) [VIG: 702]. 

Окрім займенникового або прийменникового покажчика чоловічого роду анг-

ломовні поезії також містять цілком конкретні алегоричні втілення сонця. Цей образ 

виникає в захоплених характеристиках коханої людини як обігрування міфологічної 

семантики шлюбу землі і неба. Приміром, у вірші Анни Бредстріт сум жінки та її 

бажання бути поряд з чоловіком знаходять вираження у проведенні паралелі між 

відсутністю коханого та зникненням сонця, що примушує землю одягнути траурне 

вбрання темряви, – концептуальний мотив – SUN = ЧОЛОВІК: I, like the Earth this 

season mourn in black, // My Sun is gone so fast in’s zodiac… (A.Bradstreet) [EAR: 223]. 

В Едварда Тейлора сонце також зображується як істота чоловічої статі, що прагне 

шлюбного союзу із землею, – SUN = НАРЕЧЕНИЙ: Soul of this world, this universe 
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eye…// Thou as a bridegroom from thy chamber rushes, // And as a strong man, joys to 

run a race; //…// The Earth reflects her glances in thy face  (E.Taylor) [EAR: 214]. 

Cуголосною до вищенаведених трактувань є й концептуальна метафора SUN = 

КОХАНИЙ: She stood breast high amid the corn, // Clasp`d by the golden light of morn, 

// Like the sweetheart of the sun   (Th.Hood) [OL: 121]. Приписування сонцю здатності 

до батьківської опіки через дієслово to father актуалізує концептуальну метафору 

SUN = БАТЬКО, ПРАЩУР: Idols with many hands and suns that fathered // The 

earth…(St.Moss) [VIG: 584]. 

Усі наведені приклади свідчать про однозначність маскулінної персоніфікації 

сонця в англо-американській поетичній картині світу. В заданій таким чином образ-

ній системі координат сонце як істота жіночого роду є чужорідною концептуальною 

метафорою. Відсутня в англо-американських поетичних текстах і зворотна метафо-

ра: «жінка є сонцем, сонячним світлом». Незважаючи на той факт, що переважна 

більшість проаналізованих англомовних поезій мають чоловіче авторство, що, зда-

валося б, схиляє до уподібнення жінок, яким адресовані ці твори, та й жіноцтва вза-

галі, споконвічному символові усього прекрасного і благого, єдиним прикладом та-

кого ототожнення є слова Ромео в драмі В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта», які акту-

алізують метафору КОХАНА – ЦЕ СОНЦЕ: But, soft! what light through yonder win-

dow breaks? // It is the east, and Juliet is the sun! (W.Shakespeare) [CW: 891]. 

Таке уявлення про сонце як про сутність, наділену лише чоловічими властиво-

стями, знаходить своє продовження в прототипових солярних образах англо-

американської поезії, які можуть взагалі не мати експліцитної ознаки роду. В цих 

випадках тригером маскулінних конотацій виступає та поетична характеристика об-

разу, що традиційно асоціюється з чоловічим началом. Наприклад, СОНЦЕ  –  ЦЕ 

МОГУТНЯ СУТНІСТЬ, КОНТЕЙНЕР СИЛИ: You fen-suck`d fogs, drawn by the 

powerful sun (W.Shakespeare) [CW: 445]; Force of the sun had split the bluish skin 

(A.Hecht) [CAP: 90]; або СОНЦЕ – ЦЕ АКТИВНА СУТНІСТЬ, ІНІЦІАТОР ДІЇ: And 

wait in the narrow bar of sun // That pierces the bulleye window (R.Price) [BAP: 247].  

У цьому зв’язку важливо зазначити, що зі всього розмаїття міфопоетичних 

мотивів, пов’язаних з концептом «сонце», англо-американські поети надають пере-
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вагу саме тим, в яких сонце співвідноситься зі стереотипними чоловічими рисами 

або ролями. Таким чином, у поетичному ґештальті SUN поряд з фігурою «маску-

лінність» можна виокремити й інші, безпосередньо пов’язані з маскулінним аспек-

том образу фігури, які здійснюють гендерне форматування ґештальту за матрицями 

англійської концептуальної картини світу, про що свідчать домінантні групи конце-

птуальних метафор. 

І. Це, насамперед, фігура «владність, царственість», що корелює з відповід-

ним міфопоетичним мотивом, який проявляється у двох варіантах. Перший з них, 

SUN = ВІН – ЦЕ ВЛАДА НЕБЕСНА:   Thus, Indian-like, // Religious in my error, I 

adore // The sun, that looks upon his worshipper, // But knows of him no more. 

(W.Shakespeare ) [CW: 315];  I saw thee pearl-like stand // ‘Tween heaven and earth, 

where heaven’s bright glory all // In streams fell on thee, as a floodgate and // Like sun-

beams through thee on the world to fall.//..// Shall heaven and earth’s bright glory all up 

lie, // Like sunbeams bundled in the sun in thee? (E.Taylor) [MB: 47]. 

Споконвічна смислова спорідненість концептів «Бог» та «сонце» набуває осо-

бливої наочності у випадках одночасного використання прямої і зворотної метафор, 

або метафори, побудованої за принципом хіазма: СОНЦЕ – ЦЕ БОГ, і БОГ – ЦЕ 

СОНЦЕ. При цьому чітко ідентифікується гендерна ознака Бога, не лише завдяки 

вживанню відповідного прислівника  he  та  форми звертання Sir, але й через образ 

закоханої в сонце квітки, персоніфікованої як істота жіночої статі: The daisy follows 

soft the sun – // And when his golden walk is done – // Sits shyly at his feet – // He – wak-

ing – finds the flower there – // Wherefore – Marauder – art thou here? // Because, Sir, 

love is Sweet!  (E.Dickinson) [PED: 180]. Другий варіант вищезазначеного міфопое-

тичного мотиву : SUN = ВІН – ЦЕ ВЛАДА ЗЕМНА простежується в уподібненнях 

сонцю венценосців, правителів та сильних світу сього. Звідси виникають метафори 

на кшталт КОРОЛЬ/ВОЄНАЧАЛЬНИК Є СОНЦЕМ: H.Percy:  See, see, King Richard 

doth himself appear // As doth the blushing discontented sun. (W.Shakespeare) [CW: 45]; 

The crowd (that still believes that their kings oppress), // With lifted hands their young 

Messiah bless; //…// From east to west his glories he displays, //And, like the sun, the 

Promised Land surveys (J.Dryden) [PPSG: 41]. 
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ІІ. Фігура «тріумфальність, перемога»  у поетичному ґештальті  SUN  коре-

лює з міфологічним мотивом, котрий незмінно асоціюється з постаттю чоловіка- во-

їна, SUN = ПЕРЕМОГА, і може бути безпосередньо перенесеним у метафору як 

SUN = ТРІУМФАТОР:  Full many a glorious morning have I seen // Flutter the moun-

tain-tops with sovereign eye, //…// Even so my sun one early morn did shine, // With all-

triumphant splendour as my brow (W.Shakespeare) [CW: 1286]. 

Досить часто імплікації цього мотиву виникають завдяки сполучанню слова « 

sun» зі словом «glory» та усіма його похідними: glorying, glorious і т.д. Два значення 

лексеми «glory» (1. слава; 2. пишнота, розкіш), які отримують можливість одночас-

ної актуалізації завдяки дії законів поетичного мовлення, становлять підґрунтя для 

виникнення відповідного образу: слави та величі всепереможного життєдайного сві-

тла:  To solemnize this day the glorious sun (W.Shakespeare) [CW: 418]; the heaven’s 

glorious sun (W.Shakespeare) [OL: 219]; The glory of the summer sun  (E.A.Poe) [ПТ 

(2): 22]; the peachblow glory of the perishing sun (J.Berryman) [VIG: 384]. 

ІІІ. Прототиповою для чоловічого ґештальту поетичного знаку SUN є також 

фігура «агресивність, руйнівна сила, насилля»,  яка співвідноситься з  міфологіч-

ним мотивом, що виявляє жорстоку, насильницьку сутність денного світила: SUN = 

КАРАЛЬНА СИЛА, а на рівні архетипічних зв’язків з архетипом ВОГНЮ.  

 Цей мотив знаходить вираження через такі концептуальні метафори як: 1). 

SUN  = ЦЕ ОБ’ЄКТ НАСИЛЬСТВА: The sun lay west // Like a crimson wound 

(Th.Hardy) [NWS: 87]; 2). SUN = ЦЕ БІЛЬ: The ache of sunshine stops. // God is gone. 

God is gone. (J.Spicer) [NMP: 205];  3). SUN = ЗНАРЯДДЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ; 

ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВДАЄ ФІЗИЧНОГО БОЛЮ: I have more sight than sense: 

which seems to be // A rod of sunbeams t’ whip me for my steel.   (E.Taylor) [MB: 39]; 

Sun struck the water like a damnation. (S.Plath) [SPSP: 19]; I have suffered the atrocity 

of sunsets. // Scorched to the root. // My red filaments burn and stand, a hand of wires 

(S.Plath) [SPSP: 51]; To raise tomorrow’s city to the sun // That never sets upon hell-fire 

streets // Of Boston, where the sunlight is a sword // Striking at the withholder of the Lord 

(R.Lowell) [САР(2), 196];  Spears of sun striking the water (A.Rich) [FB: 798];The sun 

tattooed light on the lake. (P.Carroll) [PBEP: 311]; The sun was over our town; it was 
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like a blade.(W.Stafford) [CAP (2): 310]; razor ray of the sun… (Ch.Olson) [NAP: 144]; 

The sunlight pierced my vitals like a knife (J.Wain) [NMP: 79]; 4) SUN = РУЙНІВНА 

СУТНІСТЬ:  Each station we stopped at: sun destroys // The interest of what’s happening 

in the shade… (Ph.Larkin) [PPMC; 195]; 5). SUN = ВОРОЖА СУТНІСТЬ: I see your 

face in hostile sunlight, eyes // Wrinkled against its glare…(D.Gascoyne) [PBEP; 152]; 

6). SUN  = ВОЙОВНИЧА СУТНІСТЬ: Tamed by Miltown, we lie on Mother’s bed, // the 

rising sun in war paint dyes us red… (R.Lowell) [VIG: 9]. 

Слід зазначити, що всі наведені у цьому підпункті поетичні приклади, за виня-

тком лише чотирьох, належать американським авторам. Поясненням такої закономі-

рності є, вочевидь, географічний, або, радше, кліматичний фактор як важлива скла-

дова, що визначає функціонування образу світла в національній культурі, а відтак і в 

національній поезії. Незважаючи на те, що образи світла та темряви є первинними, 

такими, що виникли ще за часів тотемного магічного мислення, подальший розвиток 

світлового образу в літературі та мистецтві окремих країн був не в останню чергу 

пов’язаний з реальними кліматичними умовами життя на певній території. І тут 

провідну роль відіграє ступінь присутності фізичного світла у щоденному житті на-

роду, інтенсивність цього світла, його колірна насиченість (див., наприклад, дослі-

дження Т.Лучечко про колірний спектр, у якому концептуалізується сонце в англій-

ських та українських загадках [Лучечко 2010]). Не випадково в країнах, де світло є 

невід’ємною частиною національного ландшафту, його образ набуває особливого 

значення в національній культурі, піддається численним метафізичним переосмис-

ленням та семантичним розширенням. 

Феномен природного світла відіграв неабияку роль у становленні образної си-

стеми американського мистецтва. В особливо наочний спосіб це простежується на 

прикладі американського живопису, який є чи не найбільш наближеним до тематики 

світла з усіх інших видів мистецтва [Турышев 1986]. Для американського ж худож-

нього мовлення найсуттєвішими виявляються такі ознаки цього природного явища 

як «різкість (інтенсивність) світлового потоку» та «географічна диференціація якості 

світла» [Дубенко 2008б]. Саме перша з наведених ознак перетворюється в художніх 
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контекстах на типову образну характеристику світла, завдяки якій актуалізуються 

мотиви його ворожості, люті, небезпечної агресивності.  

Таке однозначно маскулінне трактування образу сонця в англійській поетич-

ній картині світу контрастує з альтернативністю варіантів, що ствердилася в україн-

ській поетичній свідомості. Сонце здавна глибоко шанувалося слов’янськими наро-

дами. Навіть саме ім’я «слов’яни» містить, на думку С.Бергмана, посилання на їх 

походження від сонця (свал (свалиус) – слав (славянин), тобто той, котрий походить 

від сонця) [Боровский 1982: 10]. Зі санскритськими словами, що позначають світло і 

сонце пов’язують також ім’я та походження верховного бога слов’ян Сварога. Зго-

дом різні прояви світлого бога Сварога отримали окремі імена: скажімо, як зазначе-

но в Іпатьєвському літописі, після Сварога царював його син на ім’я Сонце, якого 

називають Даждьбогом (від стародавнього «даждь» – дати, тобто дай – бог, буква-

льно: той, хто дає життя). Саме йому та своєму другому синові на ім’я Сварожич, 

який уособлював Вогонь (він же сонячний бог, що мече стріли або сонячні промені), 

і залишив Сварог на управління Всесвіт, коли сам пішов на відпочинок. 

Водночас розповсюджене не тільки в українців, а й в інших слов’янських на-

родів поклоніння сонцю як одному з божеств – покровителів шлюбу, співвідносить 

його з істотою жіночого роду. Адже в божественній парі сонце::місяць, яка опіку-

ється шлюбними стосунками, місяць незмінно виступає нареченим, а сонце нарече-

ною [Боровский 1982,:19]. До того ж в усіх українських колядках та щедрівках ці 

два небесні світила мають, за виразом М.Новикової, «жорстку й однозначну» генде-

рну співвіднесеність: місяць виступає в образі чоловіка, господаря, сонце – жінки, 

господині, а «ясні зірки – їхні дітки» [Новикова 1993: 205]. 

Окрім цих чоловічих і жіночих уособлень сонця поширеною в міфопоетичній 

картині світу прадавніх слов’ян була також його більш абстрагована від гендерних 

характеристик іпостась, пов’язана з уявленням про денне світило як про триєдине 

божество, яке визнавалося багатьма релігійними доктринами у всі часи існування 

людської цивілізації. Троян або три сонця в одному, три Яна, тлумачився як три іс-

тоти, що виявляють єдність дій і символізують усе світле на землі. За аналогією з 

Трояном східних слов’ян, існував Триглав у балтійських слов’ян та Тримур у індусів 
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як втілення троїстої сонячної сили, що відповідає трьом порам року, на які багато 

прадавніх народів поділяли рік: весні, літу та осені або сівбі, жнивам та підготовці 

до весняних робіт. 

Таким чином, слов’янська міфопоетична картина світу приписує сонцю три 

іпостасі: дві антропоморфічні – чоловічу та жіночу, і одну позбавлену ознак статі. 

Як резюмує Ю.Л.Степанченко у розвідці про домінантну роль сонця в астральних 

уявленнях українців, сонце, яке з давніх-давен було для українців «уособленням бо-

жественного, критерієм праведності, світотвірною стихією, від якої залежить все на 

землі», у різні часи виступало то в особі осяйного чоловіка, то у вигляді небесної 

панни, то у такому символічному аспекті, котрий не потребує гендерної матеріаліза-

ції образу: сонце-колесо, сонце-діжа, сонце-свіча, крило янгола, око Боже [Степан-

ченко 2008: 212]. Українська граматика санкціонує використання лише гендерно 

немаркованої  іпостасі, оскільки слово «сонце» належить в українській мові до сере-

днього роду. У цьому зв’язку слід зазначити, що поетичне оживлення імен серед-

нього роду відбувається за особливими правилами. Адже, якщо при уособленні суб-

стантивів чоловічого і жіночого роду поетична характеристика статі спирається на 

їхній граматичний рід, то імена середнього роду, не знаходячи такої опори в самому 

слові, вимушені шукати її поза межами граматики – в існуючій літературній або фо-

льклорній традиції, внаслідок чого ознака статі набуває підвищеної художньої умо-

вності [Гин 1996: 33]. По суті, ця ситуація є, деякою мірою, аналогічною ситуації з 

уособленням об’єктів та понять в англо-американській поезії. Оскільки в масштабах 

поетичної свідомості в цілому роль попередньої традиції відіграє міфопоетична кар-

тина світу, родова належність образу сонця в українській поезії є неоднозначною і 

виявляє себе у всіх трьох можливих модифікаціях. 

Прототипова для англо-американської поезії концептуальна метафора СОНЦЕ 

– ЦЕ ЧОЛОВІЧЕ НАЧАЛО є в українських поетичних творах якщо не периферій-

ною, то, у будь-якому разі, не домінуючою, про що свідчить досить обмежена кіль-

кість прикладів безпосереднього представлення сонця в маскулінній іпостасі. За 

умов такої персоніфікації у ґештальті  сонце виділяються такі фігури: 
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І. фігура «життєдайність, батьківство», що співвідноситься з двома царина-

ми архаїчної образності: семантикою шлюбу та важливою для хлібороба семанти-

кою року. Відповідно, сонце метафорично пов’язується, з одного боку, з чоловічо-

жіночими стосунками, батьківством: Од сонця кожна планета вагітна. // Планета 

планеті рівна, привітна – од сонця (П.Тичина) [СК: 143]; (З кримського циклу) 

Пляж. Не знає, не знає, не знає чому – // жагуче коліна сумні розняла // і сонце 

приймає, як мужа (П.Тичина) [СК: 364]; о, сонце, отче злої тварі, // даремна кров 

твоїх офір // Перуновій прадавній ярі (Є.Маланюк) [П(1): 35], а з іншого, з земле-

робською працею, коли воно аналогізується з людиною, що займається сільським 

господарством. При цьому іноді ознака роду є експліцитною, – сонце з батогом 

проміння вогняний погонич (Б.-І. Антонич) [ВГ: 67], а іноді вона дешифрується з 

виду занять, скажімо, у паралелі «сонце – плугатар»: сонце в хомуті блідих брудних 

хмар // тягне перед собою плуги вкруг // за плугом плуг (Б.-І. Антонич) [ВГ: 273]. 

ІІ. фігура «божественність, владність», яка у міфопоетичній площині коре-

лює з семантикою влади, «царя»:  СОНЦЕ = ВІН – ЦЕ  БОГ, ПРАРОДИТЕЛЬ: ось 

білий Бог ізходить – сонце (Б.-І. Антонич) [ВГ: 263];; СОНЦЕ = ВІН – ЦЕ ВОЄНА-

ЧАЛЬНИК: Осіннє сонце! Смуток воєводи, // Що все скорив, щоб опочити сам!  

(П.Тичина) [СК: 167]. 

ІІІ. фігура «залежність, несамодостатність». Слід зазначити, що на відміну 

від англо-американських поетичних текстів, де сонце-він завжди посідає беззапере-

чно центральне, домінантне положення, в українській поезії можливі варіанти, коли 

сонцю в чоловічій особі відмовляється у самостійності, – ЧОЛОВІК=СОНЦЕ – ЦЕ 

ЗАЛЕЖНА СУТНІСТЬ: Як сонце круг землі все ходить за зорею, // так за тобою я 

іду, моя любов! (В.Сосюра) [ВТДТ: 309]. 

Більш притаманне для української поетичної свідомості уподібнення сонця до 

живої істоти, рід якої не відіграє важливої ролі, отже, персоніфікація відбувається у 

відповідності до мовної матриці, що надає їй природного звучання. Тоді у ґештальті  

сонце виділяється фігура «малолітство, незрілість»:  СОНЦЕ – ЦЕ ДИТЯ, ДИТИ-

НЧА, БОЖА: Гляне сонце, як дитя  (П.Тичина) [СК: 48]; Заснуло сонце в павутин-

ні, // Немов дитя, між віт густих.(В.Сосюра) [ВТДТ: 330]; …  І дні // Малесенькі, 
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немовби школярчата // З заобрійної випущені школи, // Проходять. Із ними несміле 

сонце // Із-за дахів сусідніх, // Навдибки ставши, заглядає в двір, // …// І, підшморг-

нувши захололим носом, // Тікає геть. Де ж його хата й мати // Де батько в нього, 

де брати й сестри…(В.Мисик) [ССП:73]; І сонце бігло в калюжах, // мов молоде 

лошатко  (В.Стус) [ЧТ: 503]; з трави неждано скочить сонце, // немов сполохане 

лоша (Б.-І. Антонич) [ВГ: 101]; раннє сонце – молоде оленя (Б.-І. Антонич) [ВГ: 

117]; Украдене сонце зизить схарапудженим оком, // мов кінь навіжений, що чує під 

серцем ножа, // за хмарами хмари, за димом пожарищ – високо // зоріє на пустку 

давно збайдужіле божа (В.Стус) [ЧТ: 371]. 

Безумовно прототипним слід визнати в українській поезії метафоричне уподі-

бнення жінки сонцю,  хоча метафори з концептуальним змістом  СОНЦЕ – ЦЕ ЖІ-

НОЧЕ НАЧАЛО є поодинокими: чи над вами зійде мати-сонце ясне // і положить в 

рушник з хлібом щастя своє? (Т. Осьмачка) [П (3): 66], не сонце – п’яна шинкарка // 

на обрій вино лила (П.Филипович) [П(2): 56]. Проте значно частіше трапляється в 

українській поезії актуалізація по суті зворотного варіанту цієї метафори: ЖІНКА Є 

СОНЦЕМ, СОНЯЧНИМ СВІТЛОМ, в основі якої лежить констатація спільних ха-

рактеристик жіночності і сонячності: Як сонце в небі, ти в душі моїй…(В.Сосюра) 

[ВТДТ: 383];  Ти для мене і сонце, і спів…(В.Сосюра) [ВТДТ: 196];  Ти, як сонце, що 

встало з тумана  (В.Сосюра) [ВТДТ: 323]; Це Ви мені прислали свій привіт, // Як 

сонце шле своє тепло і світ. (М.Вороний) [ШУЛЛ: 175]; В Вас стільки сонця золо-

того, // Блакиті чистої, тепла, – // Неначе з краю чарівного // Вас хвиля моря прине-

сла (О.Олесь) [П: 213]. 

Так образ сонця стає інструментом виділення фігури «домінантність» у пое-

тичному ґештальті жінки. Запропонований Емілі Дікінсон мотив любовного почуття 

квітки (істоти жіночого роду) до Сонця (істоти чоловічого роду) повторено у вірші 

Володимира Сосюри за інвертованою гендерною моделлю – чоловік - соняшник 

обожнює жінку-сонце, причому в обох поезіях провідна метафора розгортається на 

увесь текст твору: … і соняшник золотоголовий // лице за сонцем поверта. // Над 

ним пливе гаряче небо, // проміння сповнене огнем. // І я, мов соняшник, до тебе // все 

повертаюся лицем  [ВТДТ: 361]. Та ж сама тема чоловічого буття як відлуння буття 
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жіночого обігрується у В.Сосюри за допомогою іншого, широко відомого міфопое-

тичного мотиву, що будується на співставленні сонця і місяця як світила, котре ге-

нерує світло, та планети, котра це світло відбиває: Була в душі моїй пустиня // і сад 

тепер, а в нім цвіти. // Я – тихе місячне проміння, // проміння сонячнеє ти 

(В.Сосюра) [ВТДТ: 314]. 

Різноманіття міфопоетичних мотивів, які служать для розкриття образу, та ро-

згорнутість головної метафори, котра  за обсягом може збігатися з власне поетич-

ним твором, являють собою переконливе свідчення прототиповості саме такого ху-

дожнього бачення, усталеності образної матриці ЖІНКА – ЦЕ СОНЦЕ в українській 

поетичній картині світу. Вірш В.Самійленка вибудовано навколо метафори, що реа-

лізує архаїчну семантику сонця як переможця темряви, універсальну життєдайну 

силу:   

 

… Куди б ти тільки в хату не ввійшла, 

Зникає всім із чола тінь похмура, 

Яснішає душа, мутна й понура, 

Йде геть журба, що душу облягла. 

Так сонце після хмарної години, 

Коли на землю кине промінь свій, – 

Радіють люди й звірі, а рослини 

З’являються в барвистості новій. 

Моє ти сонце! Як і в сі хвилини, 

Світи повік мені в путі моїй.         (В.Самійленко) [ШУЛЛ: 128] 

Цікаво, що саме за таким зразком відбувається формування образних структур 

поетичного тексту у творах і жіночого авторства. Приміром, Ліна Костенко уподіб-

нює коханого залитому сонцем обрію, в той час як себе, вже в іншій поезії, авторка 

позиціонує як саме сонце: А ти десь там, десь там, десь там – // як обрій, мружиш 

сонячні повіки [Костенко 1989: 298]; Голубими дощами сто раз над тобою заплачу, 

// Гіацинтовим сонцем сто раз над тобою зійду [Костенко 1989: 314]. 
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Провідний для англо-американської поетичної картини світу мотив «сонце – 

каральна сила» є периферійним для української поезії. Хоча порівняння сонця та со-

нячного проміння зі зброєю трапляються і в українських поетичних контекстах, ця 

зброя може використовуватися як для нападу – СОНЦЕ – ЦЕ НАСТУПАЛЬНА 

ЗБРОЯ: списи кидало сонце з хмар (І. Драч) [ЛК: 161]; попереду сонця списаті 

промені (Д. Павличко) [Т: 344], так і для захисту --  СОНЦЕ – ЦЕ ОБОРОННА 

ЗБРОЯ: сяє сонця щит в небесній оболоні (А. Малишко) [ПТ(1): 146], українське со-

нце біля тебе // підрімає золоті щити (А. Малишко) [ПТ(1): 536]. Крім того, якщо в 

англо-американській поезії сонце виступає як сутність, що завдає болю, то в творах 

українських авторів воно саме може зазнавати насильницького нападу, – СОНЦЕ – 

ЦЕ ОБ’ЄКТ НАСИЛЛЯ: Украдене сонце зизить схарапудженим оком, // мов кінь 

навіжений, що чує під серцем ножа (В.Стус) [ЧТ: 371]; лежить на білій плахті сні-

гу сонце – // стяг попоротий від куль (Б.-І. Антонич) [ВГ: 157]. 

 

4.1.2. Ґештальти MOON / МІСЯЦЬ 

Друге небесне світило, місяць, має однозначно жіночу персоніфікацію в анг-

ло-американській традиції та чоловічу в українській, хоча символічні уявлення про 

місяць в обох культурах значною мірою збігаються. З одного боку, це ще одно небе-

сне божество, «нічне сонце» або «друге око Бога», яке, на відміну від життєдайного 

сонця, пов’язано з царством мертвих, причетне до світу предків-мерців. Добра обіз-

наність місяця з позасвіттям надає йому в міфологічній свідомості статусу ясновид-

ця і провісника, магічної астральної сили. В межах актуальної для англо-

американського культурного простору символічної парадигми, де сонце співвідно-

ситься з раціональним началом (чоловіком), місяць виступає знаком інтуїтивного, 

емоційного, ірраціонального (жінки). У цьому зв’язку концепт «місяць» здобув дос-

татньо промовистого тлумачення у фонді сталих ідіоматичних висловлень англійсь-

кої мови, причому усі зафіксовані у мові уявлення про місяць логічно узгоджуються 

зі стереотипними для англо-американської культури характеристиками жіночого 

начала.  
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Насамперед, саме слово «moon» означає в англійській мові не лише «місяць», 

але й «супутник (планети)», що безпосередньо стикується з класичною формулою  

«жінка – це тінь свого чоловіка». Найбільший масив похідних від лексеми «moon» 

та ідіом, що містять це слово, є пов’язаним із концептами «фантазія», «уява», «сон», 

«марення», тобто, в гендерних термінах, з цариною того емоційно-інтуїтивного, жі-

ночого світу, який протистоїть світу раціональному, чоловічому:  moony  мрійливий, 

апатичний ; moonshine   фантазія, марення; порожні балачки; moonshine in the water  

примарна надія; moonshiny  фантастичний, нереальний, примарний; moon-raking  ма-

рні мрії, марення; moon-calf  бездіяльний мрійник; moon (along, around, away)  1) 

вештатися як уві сні; 2) марити, марнувати час; man in the moon   вигадана особа; aim 

/ level at the moon  вимагати чогось нереального; ask / cry for the moon  прохати про 

щось не можливе, нездійснене; bay at the moon  марно витрачати зусилля, час; prom-

ise the moon   роздавати обіцянки, які неможливо виконати, обіцяти золоті гори 

[БАРС: 62; Коллінз: 399-400; Кунин: 513]. «Місячна» тематика вписана й у семанти-

чну структуру лексичних одиниць, що вживаються на позначення стану божевілля, 

втрати розуму: moon-struck  божевільний;  moon-calf  ідіот, дурник;  man in the moon   

не від цього світу, «як з місяця впав» [БАРС: 62]. 

В українській мові сталі ідіоматичні вирази, що містять лексему «місяць», ак-

туалізують інші асоціації та символічні мотиви. Саме слово «місяць» використову-

ється у двох значеннях: «нічне світило» та «проміжок часу» (наприклад, «місяць 

травень»), хоча асоціації, ідентичні англомовним, були колись закладені в українсь-

кій праназві місяця – «луна», тобто відлуння, відбиття сонячного світла. Розминули-

ся із сучасною назвою місяця і поняття «лунатик», «лунатичний», з їхніми конотаці-

ями дивацтва, потойбічності і, певною мірою, божевілля. Серед нечисленних фразе-

ологізмів зі словом «місяць» слід зазначити вирази: 1) «як місяць у небі» зі значен-

ням  «зовсім один», який констатує небажану, вочевидь, чоловічу самотність, 2) «як 

з місяця впасти / звалитися», що вживається у значеннях: « несподівано, зненацька 

з’явитися» та «не усвідомлювати те, що ясне для всіх»; 3) «діставати місяць з не-

ба» – «легко, без особливих зусиль дістатися кого-небудь» [ФСУМ: 148; СФ: 710]. 
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Отже, в англомовній поезії усі, без винятку, уособлення місяця є жіночими, 

причому практичний матеріал демонструє достатньо широкий діапазон варіантів 

цієї персоніфікації, пов’язаних з архетипом ЖІНКА: 

 Метафора МOON  – ЦЕ ІСТОТА ЖІНОЧОГО РОДУ лише засвідчує поетичну 

родову належність місяця, актуалізуючи відповідні гендерні конотації образу: While 

the moon her watch is keeping (Welsh melody)  [АГ: 105]; The moon doth with delight // 

Look round her… (W.Wordsworth) [PW: 275]; The Moon of Heav’n is rising once again 

//  How oft hereafter rising shall she look // Through this same Garden after me – in vain! 

(E.Fitzgerald) [OL: 99]; cold moon, //’Mid planets her slaves, // Herself in the Heavens, 

// Her beam on the waves, // I gaz’d a while // On her cold smile… (E.Poe)  [ПТ (2): 32]; 

Slowly, silently now the moon // Walks the night in her silver shoon  (W. de la Mare) [OL: 

82]. Схожі поетичні функції має і, так би мовити, метонімічний варіант паралелі 

«місяць – жінка», –  ОБЛИЧЧЯ ЖІНКИ – ЦЕ ДИСК МІСЯЦЯ: The night has come on 

like a woman sleeping // Like a house full of women, taking sleeping pills // Their cheeks 

are puffy and blown up like //  the face of the full moon (J.Wieners) [HBCAP: 691]; A 

woman’s face appeared above me, // moonlike…  (M.Francis) [PBCB: 105]. 

Водночас місяць може приміряти на себе і конкретні жіночі ролі, – МOON  – 

ЦЕ ВИСОКОВЕЛЬМОЖНА ПАНІ: tender is the night, // And haply the Queen-Moon 

on her throne (J.Keats) [OL: 205]; And you, o lady Moon, observe my love… (Ch.Olson) 

[VIG: 308]; МOON  – ЦЕ МАТИ: The moon is my mother. She is not sweet like Mary… 

(S.Plath) [CAP (2): 105]; МOON  – ЦЕ КОХАНА: She’s gone. She was my moon or 

more …(J.Wright) [VIG: 622]. 

Ще одна група прототипових метафор, що містять слово «місяць», хоча і не 

співвідносить нічне світило з жіночим началом напряму, проте має беззаперечне ві-

дношення до жіночої тематики, оскільки стверджує метафоричний зв’язок між міся-

цем та репродуктивною функцією живих істот, чим поновлює прадавнє уявлення 

про місяць як символ дітонародження. За часів античності ця архаїчна семантика 

знайшла алегоричне втілення в жіночій подобі: однією з найдавніших богинь Греції 

була Артеміда, спочатку покровителька тварин, богиня-мисливиця, яка згодом на-

була статусу охоронниці матері під час народження дитини, тої небесної сили, що 
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дає благополучні роди. Водночас, будучи сестрою бога світла Аполлона, Артеміда 

також стає богинею місяця і ототожнюється з богинею Селеною [Кун 1993: 26]. Її 

давньоримський аналог, Діана, яка так само вважалася міфічною жінкою-

мисливицею, богинею Місяця і покровителькою породіль, має ще більш тісний асо-

ціативний зв’язок з нічним світилом, оскільки виступає в поетичних контекстах уо-

собленням Місяця: МOON  – ЦЕ СИЛА, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА ЗДАТНІСТЬ ЖИ-

ВИХ ІСТОТ ДО РОЗМНОЖЕННЯ:..The moon is nothing // But a circumambulating 

aphrodisiac // Divinely subsidized to provoke the world // Into rising birth-rate.    (Ch. Fr) 

[OL: 103]; ...the night cold and asexual // A long sterile moon lapping at the dank Hud-

son.   (LeRoi Jones) [NAP: 106]; Under the conceiving moon, on the high chalk hill, // 

And there this night I walk in the white giant’s thigh // Where barren as boulders women 

lie longing still // To labour and love though they lay down long agо  (D. Thomas) 

[PPMC: 130]; Perfection is terrible, it cannot have children // Cold as snow breath, it 

tamps the womb // Where the yew trees blow like hydras, // The tree of life and the tree of 

life // Unloosing their moons, month after month, to no purpose.  (S. Plath) [NMP: 215]. 

Інша група опосередковано «жіночих» метафор зі словом «місяць» актуалізує 

мотив залежності, несамодостатності місяця як світлового джерела. Той астрономі-

чний факт, що місяць є планетою, яка запозичує своє світло у сонця, став підгрунтям 

для створення багатьох відомих в історії культури метафор: приміром, у Біблії Цер-

ква Божа порівнюється з місяцем, оскільки вона позичає свій блиск і сяйво від Сон-

ця правди, Христа [Библейская энциклопедия 1991: 439]. Мотив «домінантність – 

залежність» легко застосовний і до чоловічо-жіночих стосунків, тим більше, що у 

світовій культурі обидва світила завжди перебувають у символічній родовій опози-

ції один до одного. Отже, імпліцитно, якоюсь визначеною поетичним контекстом 

мірою, використання метафоричної семантики місяця як дзеркала сонця може бути 

пов’язано з усвідомленням образу в термінах гендерної тематики. У будь-якому ви-

падку, навіть без заглиблення у поетичний зміст віршів, в яких трапилися нижчена-

ведені приклади, досить знаменною видається та обставина, що три з п’яти подібних 

метафор належать поетесам, з їхньою природною зацікавленістю саме сферою чоло-

вічо-жіночих взаємин.: МOON  – ЦЕ ЗАЛЕЖНА  СУТНІСТЬ: And thirty-dozen moons 
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with borrow`d sheen // About the world have times twelve thirties been. (W.Shakespeare) 

[CW: 1028]; By day the sun rose in its helmet of fire // And at night also, mirrored in the 

moon.(L.Glück) [VB: 501]; The moon is broken like a mirror (A.Rich) [CAP (2): 261]; A 

full moon, river lapsing // Black beneath bland mirror-sheen… (S.Plath) [FB: 105]; the 

whole world lay // just like the moon shining back that still // silver… (W.Stafford) [VB: 

405]. 

Отже, вищенаведені приклади дають підстави для виокремлення у поетичному 

ґештальті MOON фігур «плодовитість» і «залежність, не самодостатність», що 

перебувають у безпосередній кореляції з трактуванням провідних характеристик жі-

ноцтва.  

Загалом, входження персоніфікацій місяця у розгорнуті метафоричні контекс-

ти регламентується їх узгодженістю з усталеними для англо-американської мовно-

культурної традиції характеристиками місяця і жінки. Тому прототипові фігури, що 

визначаються у крос-текстовому поетичному ґештальті moon, вже власне були зга-

дані при описанні символіки лунарних міфів і значень похідних від слова «moon» та 

ідіоматичних виразів, які містять цю лексему: 

І. Фігура «нереальність, оманливість»,  що співвідноситься не лише з архе-

типом ЖІНКА, але й з архетипом АНІМА, який представляє підсвідомість: МOON  

= ВОНА – ЦЕ ІЛЮЗОРНА ЧИ НАПІВІЛЮЗОРНА СУТНІСТЬ: For lo! the New-

moon winter-bright! // And  overspread with phantom light, // (With swimming phantom 

light o’erspread // But rimmed and circled by a silver thread) (S. Coleridge) [PPSR: 94]; 

The Moon was a perfect crescent last night, // the rest of her disk a benevolent phantom. 

(Yu. Hospodar) [ANP: 90]; МOON = ВОНА – ЦЕ ОШУКАНКА, ЯКА СТВОРЮЄ 

ЗОРОВІ ІЛЮЗІЇ: The silver moon with all her vales, and // hills of mightiest fame, // Doth 

she betray us when they’re seen?(W.Wordsworth) [PW: 96]; МOON = ВОНА – ЦЕ ТА-

ЄМНИЧА, ЗАГАДКОВА ІСТОТА, ЩО ЗДАТНА ЗАПАМОРОЧИТИ ЛЮДИНУ: I 

stand beneath the mystic moon. // An opiate vapour, dewy, dim, // Exhales from out her 

golden rim… (E.Poe) [ПТ (2): 90]. 

Фоніко-семантична перекличка вибудовує смислові зв’язки між винесеним у 

заголовок вірша Р.Джаррелла словом «woman» та подальшим описом химерного 
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одягу індіанок у Вашінгтонському зоопарку. І тому, хоча концептуальна метафора 

звучить у даному випадку як МOON – ЦЕ СУТНІСТЬ ІНШОПЛАНЕТНОГО 

ВИМІРУ, ця місячна потойбічність має безпосереднє відношення до заявленого в 

заголовку жіночого образу: 

THE WOMAN AT THE WASHINGTON ZOO 

The saris go by me from the embassies. 

Cloth from the moon. Cloth from another planet. (R.Jarrell) [CAP (2): 143] 

У подібний спосіб виникають асоціативні зв’язки й в нижченаведених рядках з 

вірша С.Т.Кольриджа, що замальовують підсвічену щербатим місяцем місцевість, 

яка породжує примару у вигляді жінки, що страждає через розлуку зі своїм кохан-

цем (demon-lover). Так метафора МOON – ЦЕ СУТНІСТЬ, ЩО СТВОРЮЄ ПРИ-

МАРИ починає корелювати з гендерним мотивом завдяки наявності в поетичному 

тексті фоносемантичної тріади –  waning moon / woman / demon: A savage place! as 

holy and enchanted  // As e’er beneath a waning moon was haunted // By woman wailing 

for her demon-lover! (S.Coleridge) [OL: 75]. 

Вищеописаний погляд на сутність місяця може бути вираженим і без експлі-

кації родової ознаки образу: MOON – ЦЕ ПРИВИД: The wind was a torrent of dark-

ness moving the gusty trees, // The moon was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas… 

(A.Noyes) [OL: 177]; MOON – ЦЕ ВОЛОДАР ДИВАКІВ, ЛЮДЕЙ НЕ ВІД СВІТУ 

СЬОГО: His planet is the Moon, // he has nothing to do with reality… (M.Francis) 

[PBCB: 108]; MOON – ЦЕ ТВОРЕЦЬ ПОТОЙБІЧНИХ ІСТОТ: and that // other-side-

of-the-world // night // no one sees // the big shadow // of my consideration // Moon, I call, 

// if you’re not too busy // making werewolves // and dodging satellites… (Yu. Hospodar) 

[ANP: 91]; MOON – ЦЕ СУТНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З НАРКОТИЧНИМ ВПЛИ-

ВОМ, СПРАВЛЯЄ НАРКОТИЧНИЙ ВПЛИВ: The moon that smiled from a sky of opi-

um  (Ch.Wright ) [NMP: 251]; And twice now, in the drugged sky, // White moons, black 

moons.(Ch.Wright) [NMP: 253]; But yet there is beauty narcotic and deciduous // In this 

vast organism grown out of us: // On all the traffic islands stand white globes like 

moons…(L.MacNeice) [HBCAP: 510]. 
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ІІ. Фігура «божевілля, химерність» у поетичному ґештальті  moon є також 

пов’язаною з позасвіттям, яке протистоїть досвіду раціонального сприйняття дійс-

ності: МOON = ВОНА – ЦЕ СИЛА, ЩО ПРОВОКУЄ НАПАДИ БОЖЕВІЛЛЯ: 

Othello:    It is the very error of the moon: // She comes more near the earth and she was 

wont, // And makes men mad. (W.Shakespeare) [CW: 1127]; МOON =  ВОНА – ЦЕ 

БОЖЕВІЛЬНА, ХИМЕРНА ІСТОТА: The moon is my mother. She is not sweet like 

Mary. // Her blue garments unloose small bats and owls. (S.Plath)  [CAP (2): 105]; The 

moon sees nothing of it. She is bald and wild. (S.Plath) [FB: 255]. 

Ця ж фігура виявляє свою прототиповість  і для поетичного образу місяця без 

акцентованої родової ознаки: МOON – ЦЕ БОЖЕВІЛЬНА ІСТОТА: and by night only 

crazy things // like the full moon and the whippoorwill (Ch.Olson) [NMP: 153]; МOON – 

ЦЕ СИЛА, ЩО ВИКЛИКАЄ СТАН БОЖЕВІЛЛЯ: Demoniac frenzy, moping 

melancholy, // And moon-struck madness. (J.Milton) [OL: 169]; We danced on the 

boards of the ferry deck at Mukilteo // Mad as yearling mares in the full moon... (C.Kizer) 

[VIG: 541]; love is more thicker than forget // … it is most mad and moonly (e.e. cum-

mings) [SP: 62]; МOON – ЦЕ СИЛА, СПОРІДНЕНА ІЗ ЗАДЗЕРКАЛЛЯМ, БОЖЕ-

ВІЛЛЯМ: Where’s hell? In the moon (G.Snyder) [NAP: 301]; TO ONE IN BEDLAM 

Better than mortal flowers, // Thy moon-kissed roses seem... (E.Dowson) [OB: 265]; THE 

POET AND THE SCHIZOPHRENIC  We both have voices inside. // You can’t under-

stand yours. // Mine speaks the natural language of the human soul. // You were made by 

your family background, or by some virus. //   I became when I saw the moon in the bare 

trees (A. Duncan) [NAP: 289]. 

ІІІ. Фігура «причетність до небуття, потойбічність» пов’язана з архетипами ЖІ-

НКА і СМЕРТЬ: МOON = ВОНА –  ЦЕ ВОЛОДАРКА МЕРТВИХ: The waves were 

dead, the tides were in their grave, // The Moon, their mistress, had expired before; // The 

winds were withered in the stagnant air (G. Byron) [SB: 220]. 

Стародавній мотив «місяць – смерть» може проявляти свій гендерний вимір не 

лише завдяки традиційній жіночій персоніфікації місяця, але й шляхом своєї кон-

текстуальної пов’язаності з образом жінки. Приміром, в поезії Сільвії Плат вже у 

першому рядку вводиться тематична домінанта усього віршу – образ мертвої жінки, 
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разом з якою йдуть в небуття і її ненароджені діти, згорнуті всередині тіла покійної, 

як пелюстки троянди. Заключна строфа вірша презентує образ місяця як сутності 

жіночого роду, для котрої смерть є звичною, малоцікавою подією, – МOON = ВОНА 

– АСТРАЛЬНА СИЛА, ЩО ДОБРЕ ОБІЗНАНА З НЕБУТТЯМ:    

EDGE 

The woman is perfected.  

Her dead 

Body wears the smile of accomplishment, 

The illusion of Greek necessity 

Flows in the scrolls of her toga, 

Her bare 

Feet seem to be saying: 

We have come so far, it is all over. 

Each dead child coiled, a white serpent, 

One at each little 

Pitcher of milk, now empty. 

She has folded 

Them back into her body as petals 

Of a rose close when the garden 

Stiffens and odors bleed 

From the sweet, deep throats of the night flower. 

The moon has nothing to be sad about, 

Staring from her hood of bone.        [SPSP: 55] 

Тематика смерті може вносити певні модифікації у вже згадувані концептуа-

льні метафори, семантичною віссю яких виступає паралель «місяць – жінка». Так, 

метафора МOON = ВОНА – ЦЕ ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ  може набувати варіацію – 

МOON = ВОНА – ЦЕ ОБЛИЧЧЯ ПОМЕРЛОЇ ЛЮДИНИ:  What tho’ the moon – the 

white moon // Shed all the splendor of her noon, // Her smile is chilly – and her beam, // 

In that time of dreariness, will  seem // (So like you gather in your breath) // A portrait 

taken after death  (E.Poe) [ПТ (2): 22]. 
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Нарешті, потрібно зазначити, що більшість вищеописаних міфопоетичних мо-

тивів, які на основі усталених символічних зв’язків узгоджуються в англо-

американській поезії з гендерною складовою образу місяця, є прототиповими  і в 

тих поетичних текстах, де гендерний аспект образу залишається нереалізованим:  

МOON – ЦЕ СВІДОК ГИБЕЛІ, СМЕРТІ, РУЙНАЦІЇ: Alone with a picture and a pic-

ture coming one after the other of all // the dead // the dead more than all these grains of 

sand one by one piled here // in the moon…(C.Sandberg) [CP: 26]; who created great 

suicidal dramas on // the apartment cliff-banks of the Hudson // under the wartime blue 

floodlight of the // moon… (A.Ginsberg) [NMP: 195]; A friend dies one night,// swallows 

too many pills // on his way to a party // and grows pale as dust // in a shift of moonlight. 

(D.Cooper) [PAP: 605]; When the moon drifted over that night the whole world lay // just 

like the moon shining back that still // silver, and the moon saw its own animal dead // on 

the snow.(W.Stafford) [VB: 405]; МOON – ЦЕ СУПУТНИК СМЕРТІ, РУЙНАЦІЇ: 

Dead riches, dead hands, the moon // Darkens, // And I am lost in the beautiful white ruins 

// Of America (J. Wright) [CAP (2): 359]; МOON – ЦЕ ПРИВРАТНИК СМЕРТІ: Under 

the harvest moon // …// Death, the grey mocker, Comes and whispers to you // As a beau-

tiful friend  // Who remembers.    (C. Sandberg) [CP: 53]. МOON – ЦЕ СИЛА, ЩО 

ОЖИВЛЮЄ МЕРТВИХ: Whatever world I know shines ritual death, // wide under this 

moon they stand gathering fire, // fighting with flame, stand fighting in their graves. 

(M.Rukeyser) [VIG: 362]; At night, in the fish-light of the moon, the dead // wear our 

white shirts // To stay warm, and litter the fields… (Ch.Wright) [VB: 405]; Beneath the 

lightning, and the Moon // The dead men gave a groan.// They groaned, they stirred, they 

all uprose…(S.Coleridge) [PPSB: 47]; МOON – ЦЕ МЕРТВА МАТЕРІЯ: The moon, 

like a dead heart, cold and unstartable, hangs by the thread, // At the earth’s edge... (Ch. 

Wright) [VB: 403]; …and the moon yearned // and explored, letting its dead light float 

down… (W.Stafford) [VB: 405]; МOONLIGHT – ЦЕ КАНАЛ БАЧЕННЯ МИНУЛО-

ГО: So now the father’s gone, after thirty years // on a bed too big for one she sees it all: // 

the sails becalmed at the window, // her Madonna for a prow, the moonlight // that gives 

their walnut cupboard the pattern // of waves closing over his head. (D.Sweetman) 

[PBCB: 123]. 
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ІV. Фігура «пророкування, сила ясновидіння» достатньо часто виникає у 

досліджуваному ґештальті  сукупно з фігурою «небуттєвість, потойбічність», оскі-

льки пророцтва місяця, як правило, мають зловісний характер. Так, жіноча тематика 

надає імпульс для одночасного розгортання відповідних міфопоетичних мотивів у 

вірші Марка Странда «Prediction». Як свідчить заголовок, у поезії йдеться про пе-

редбачення, і вже у першому рядку з’являється образ місяця, під світлом якого і 

приходить до жінки сумне прозріння майбутнього – смерть її чоловіка. Позначена у 

заголовку тема подається через чергування двох ключових образів: жінки і місяця – 

prediction / moon / woman / grave / moon / woman / death / moon: 

PREDICTION 

 

That night the moon drifted over the pond 

……………………………………………… 

a young woman walked, and for an instant 

the future came to her: 

rain falling on her husband’s grave…………. 

…………………………… strangers moving into her house 

a man in her room writing a poem, the moon drifting into it, 

a woman strolling under its trees, thinking of death,  

thinking of him thinking of her, and the wind rising ,  

and taking the moon and leaving the paper black. .   (M.Strand) [VB: 394-395]   

В інших контекстах недобрі пророкування місяця не йдуть далі передбачення не-

сприятливих погодних умов:  МOON = ВОНА – ЦЕ ВІЩУНКА: I see the old Moon in 

her lap, foretelling // The coming-on of rain and squally blast.   (S.Coleridge) [PPSR: 94]. 

V. Фігура «мінливість, зрадливість» сягає корінням також двох архетипів: ЖІН-

КА і МЕТАМОРФОЗИ: МOON  = ВОНА – ЦЕ НЕПОСТІЙНА, НЕНАДІЙНА ІС-

ТОТА: O! swear not by the moon, the inconstant moon, // That monthly changes in her 

circled orb, // Lest that thy love prove likewise variable.  (W.Shakespeare) [CW: 893]. 

Асоціативний зв’язок між жіночим началом, місяцем та мінливістю, зрадливістю 

може актуалізуватися в поетичних текстах і без експлікації традиційного жіночого 
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роду місяця за рахунок чіткого посилання на жінку або жіноцтво в цілому – МOON 

– ЦЕ ВОЛОДАР ЖІНОК, ДІЯ ЯКОГО СПРИЧИНЯЄ МІНЛИВІСТЬ ПРЕДСТАВ-

НИЦЬ ЖІНОЧОЇ СТАТІ: a moonish youth, grieve, be effeminate, changeable, longing 

and liking; proud, fantastical, apish, shallow, inconstant, full of tears, full of smiles, for 

every passion something, and for no passion truly anything, as boys and women are...  

(W.Shakespeare) [CW: 265]; If woman is inconstant, // good, I am faithful to // ebb and 

flow… (D.Levertov) [VB: 362]; [She] A moonlike being truest in eclipse // And subject 

goddess of the dreams of men (R.Wilbur) [CAP (1): 105]. 

В українській поезії уособлення місяця наслідує матрицю граматичного роду і 

тому місяць набуває вигляду істоти чоловічої статі, що є природним, історично 

освяченим шляхом отримання образом «місяць» певної родової належності. Якщо 

символіка місяця у всіх народів складалася на основі лунарних міфів, де це  світило 

незмінно перебуває в опозиції до сонця, то його родова ознака в тих мовах, що ма-

ють категорію граматичного роду, завжди визначалась за відповідною родовою мат-

рицею. При цьому уявлення про те, що місяць символізує чоловіче начало є набага-

то старішим, оскільки воно бере свій початок з епохи палеоліту, і лише пізніше пос-

тупається жіночому уособленню [Cловник символів 2002: 141]. Місяць мав особли-

ве значення в міфопоетичній картині світу слов’ян і, зокрема, праукраїнців, позаяк 

саме він вважався на Русі головним божеством тріади: Сонце, Місяць і Зорі (в Єгип-

ті та Вавилоні провідним богом цього найдавнішого астрального культу було Сонце, 

а в арабів – Зоря) [Знойко 1989: 44-45]. 

Стале маскулінне уособлення місяця спостерігається і в українській поетичній 

традиції, причому у поетичному ґештальті  місяць виділяються наступні фігури: 

І. фігура «молодість, краса»   

ІІ. фігура «старість, немічність» 

Метафоричне співставлення місяця з особами та істотами чоловічої статі від-

бувається згідно із запропонованими не лише граматикою, а й ідіоматикою україн-

ської мови матрицями, адже сталі словосполучення, що використовуються на позна-

чення різних фаз місяця співвідносяться в українській культурі з біологічним віком 

живої істоти. Якщо в англійській мові місяць у своїй першій та другій фазах має на-
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зву «new moon», тобто «новий місяць», то відповідні сталі вирази української мови 

безпосередньо пов’язані із життєвим циклом усього живого: «новий місяць народив-

ся»,  «молодий місяць», «молодик», «старий місяць». В узгодженні з цими уявлен-

нями перебувають і поетичні образи місяця, які у випадку уособлення підпадають 

під дві категорії: «місяць – хлопець, юнак, молодий чоловік» та «місяць – старий, 

дід». У першому випадку у ґештальті поетичного знаку  актуалізується фігура «мо-

лодість, краса». Цей аспект уявлення про місяць має настільки міцне коріння в наці-

ональній традиції, що досить часто саме він виступає репрезентантом загального 

образного трактування місяця як втілення чоловічого начала, котре ствердилося  в 

українському лінгвокультурному просторі (достатньо згадати твердження 

М.Рильського про те, що місяць в українській культурі є символом чоловічої вроди 

[Рыльский 1986: 141]): МІСЯЦЬ=ВІН – МОЛОДИЙ ЧОЛОВІК, КОХАНИЙ: Кохан-

ням юним світиш, // Як місяць-молодик, // Ти – мій травневий витязь, // Зелений 

мій травник.  (М. Павленко); Я думала – білий витязь, // А виринув білий місяць (М. 

Павленко); Над Прутом у лузі не місяць зійшов, // То хлопець до кралі-дівчини при-

йшов (С. Воробкевич) [ШУЛЛ: 44]. 

Водночас фігура «старість, немічність» є властивою для ґештальту місяця, 

якщо нічне світило постає у своїй четвертій фазі: МІСЯЦЬ=ВІН – СТАРИЙ ЧОЛО-

ВІК, ФІЗИЧНА СЛАБКІСТЬ, НЕМІЧНІСТЬ: Мов пущене ядро з гармати, // земля 

круг сонця творить цикл. // Тюпцем круг неї лисий місяць, – // беззубо дивиться в 

монокль. (П. Тичина) [СК: 144]; Як байдужий старий літописець, // Сам холодний, 

безсилий давно, // Людські сни переписує місяць // На широких небес полотно. (М. 

Рильський) [Л (2): 184]. 

Взагалі проведення паралелі між меншанням місяця та процесом старіння на-

слідує християнську традицію, оскільки «у Екклезіяста світло Місяця, Сонця та Зі-

рок, що зменшується, символізує старіння» [Cловник символів 2002: 142]. Тому мі-

сяць на ущербі може виступати метафоричним синонімом занепаду, а місячне світло 

тлумачитися як субстанція споріднена зі стихією немічності, старості, близького кі-

нця: ….Од місячного ока // Далеко // На шляху // Блищить уламок скла. // Постарі-

лося літо. Всюди знать // Спустошливої старості печать. // В непевнім сяйві чор-
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но, // Під місяцем у полі, мов старечі, // Глибокі зморшки, залягли рови… // І пахне з 

поля пустко, мов з печі /В старої удови (В. Мисик) [ССП: 47] 

Менш численну групу персоніфікацій місяця в чоловічому образі складають 

метафори без настільки очевидно вираженої вікової семантики: МІСЯЦЬ=ВІН – ЦЕ 

ЗЛОДІЙ: Зорі коней люблять – гриви їм голублять, // Зорі коней поять – ніздрі зо-

лотять; // У вечірнім табуні – вороному таборі // Баришує місяць-конокрад (Л. Го-

лота) [ДЛ: 38]; МІСЯЦЬ=ВІН – ЦЕ ВІЙСЬКОВИЙ, ВОЇН: Встав на розвідку місяць 

повний, // цвітуть сади. // Поставили біля кулемета – // сиди. (П. Тичина) [СК: 278]. 

ІІІ. фігура «залежність, не самодостатність» 

Внаслідок того, що місяць в українській культурі, на відміну від англо-

американської, наділено маскулінною символікою, мотив місячного сяйва як відо-

браженого сонячного світла так само зазнає в поезії українських авторів гендерної 

інверсії, таким чином отримуємо концептуальну метафору, – ЧОЛОВІК=МІСЯЦЬ – 

ЦЕ ЗАЛЕЖНА СУТНІСТЬ: Була в душі моїй пустиня // і сад тепер, а в нім цвіти. // 

Я – тихе місячне проміння, // проміння сонячнеє ти (В.Сосюра) [ВТДТ: 314]. Варіа-

цією цієї ж метафори є також обігравання образу закоханого чоловіка як тіні коханої 

ним жінки: Без тебе я подібний на пустиню, // усе мовчу, як дзвону мертва мідь. // І 

в час журби стаю твоєю тінню, // як сонцем – ти, в солодку щастя мить 

(В.Сосюра) [ВТДТ: 316]. 

На противагу такому прототиповому тлумаченню, котре сформувалося в ме-

жах українського лінгвокультурного простору, англо-американська поетична карти-

на світу заперечує саму думку про те, що внутрішнє світло чоловіка може бути запо-

зиченим. І тому навіть коли йдеться про кохану як джерело світла, то відбиває це 

світло у метафоричній замальовці В.Вордсворта не інше позбавлене власного блис-

ку світило, а ряд самостійних, не пов’язаних із світловипромінюванням об’єктів: 

What heavenly smiles! O Lady mine, //Through my very heart they shine; // And, if my 

brow gives back their light, // Do thou look gladly on their sight; //As the clear Moon with 

modest pride // Beholds her own bright beams // Reflected from the mountain`s side // And 

from the headlong streams (W.Wordsworth) [PW: 342]    

ІV. фігура «озвученість, музикальність» 
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Зазначена фігура виділяється у ґештальті  місяця як при безпосередній наяв-

ності персоніфікатора чоловічого роду, так і у тих випадках, коли  місяць персоніфі-

кується у вигляді сутності чоловічого роду лише завдяки граматичній матриці – чо-

ловічому роду слова «місяць». На відміну від прототипових метафор, в яких актуа-

лізується «чоловіча» семантика образу місяця, метафори, побудовані на викорис-

танні співвіднесення світла місяця зі звуком, музикою або співом є поодинокими і за 

чисельністю домірними з метафорами «сонце = звук, музика» в англо-американській 

поезії. Проте, навіть декілька випадків виділення фігури «озвученість, музикаль-

ність» у ґештальті  місяця свідчать про наявність тенденції, яка, беззаперечно, заслу-

говує на увагу: МІСЯЦЬ – ЦЕ СПІВАК: Карузо ночі – тенор місяць // у скриньці ра-

дієвій кличе… (Б.-І. Антонич) [ШУЛЛ: 291]; МІСЯЦЬ – ЦЕ СПІВ: і зійде місяць над 

потоком, // як спів про молодість мою. (В.Сосюра) [ВТДТ: 349]; МІСЯЦЬ – ЦЕ 

МУЗИКА: але возрадуйся тепер ти, // як місячний засіявсь лан. // …блукає музика 

багряна // На гострожалім чолопку, горем п’яна, // Сидить зозуля, горем п’яна, // І 

просторікує:«ку-ку».(В.Стус)[ЧТ:405]

 V. фігура “агресивність, руйнівна сила» виділяється у ґештальті  місяця  лише 

завдяки оживленню семантики граматичного роду слова «місяць», без наявності 

безпосереднього персоніфікатора. 

Відмінні риси образного представлення місяця в українській поезії є великою 

мірою наслідком залучення до його поетичного зображення концептів «ріг» та 

«серп». Майже в усіх первісних традиціях світу  концепт «ріг» було наділено симво-

лічним значенням сили і влади, що знайшло відображення як у численних архаїчних 

зображеннях і прикрашанні рогами схованок та бойових шоломів, котре спостеріга-

ється з прадавніх часів до епохи середньовіччя, так і сфері лінгвістики. Як відомо, у 

давньоєгипетській мові з ієрогліфу «роги» починалось написання складних слів, що 

позначають велич, престиж, славу і т.д. [Керлот 1994: 438]. Взагалі роги вважаються 

архаїчною версією корони як символу влади [Новикова 1993: 200]. У відношенні 

місяця така символіка пов’язана з ототожненням нічного світила з оком Бога, верхо-
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вною, небесною владою, водночас вона повністю кореспондується зі стереотипними 

характеристиками чоловіка як домінантною, амбіційною, сильною особою. 

Проте в багатьох поетичних контекстах, де місяць постає рогатою істотою, ці 

символічні значення не є актуальними, позаяк ріг часто сприймається в них як стер-

та метафора, пов’язана з формою місяця:  Наче мить набігає на мить, // і над бором 

так синьо і строго, // де у теплу і мрійну блакить // випнув місяць осріблені рога. 

(В.Сосюра) [ВТДТ: 483]; та срібнорогий молодик // над темним бором лине. 

(В.Сосюра) [ВТДТ: 456]; І потерпає місяць круторогий, – // що моторошні зорі 

опадуть…(В. Стус) [ЧТ: 311]; Молоденький місяць став шляхи верстати, // Щоб 

могла людина ріг його дістати. (А.Малишко) [ПТ (1): 327];; Місяць звів щербатий 

ріг. (А.Малишко) [ПТ (1): 188]; А місяць все такий же: і молодик, і повен, // і серпик, 

і рогалик, і місяць, як діжа. (Л.Костенко) [В (1): 86];… Бо хто у небесах // На дощ 

поверне місяця рогами? (Л.Костенко) [В (1): 49]. 

Водночас, окрім вищеописаної семантики, ріг асоціюється також із силою де-

яких досить агресивних тварин, – бика, носорога, тощо, – : МІСЯЦЬ=ВІН – ЦЕ ГРІ-

ЗНА, НЕБЕЗПЕЧНА СИЛА: І – переспраглий носорог – // Біг місяць молодий (В. 

Стус) [ЧТ: 83]. 

Мотив певної потенційної небезпечності закладено і у споконвічному для 

української культури уподібненні місяця до серпа, – гострого металевого інструмен-

ту, призначенням якого є по суті руйнівна функція зрізання. Якщо в англійській мові 

поняття «місячний серп, півмісяць» позначається лексемою, відмінною від назви 

сільськогосподарського знаряддя (серп – sickle, reaping hook, серп місяця – crescent 

moon, пор. також: сонячний серп – solar crescent), то в українській мові йдеться про 

пряме і переносне значення того ж самого слова «серп». Використання цього мета-

форизатора слугує поштовхом для відповідного розгортання образу: МІСЯЦЬ=ВІН 

– ЦЕ ГОСТРИЙ ПРЕДМЕТ: Ще сонце не зайшло, а місяць над рікою, // примарний і 

тонкий, прорізав вишину. (В.Сосюра) [ВТДТ: 322]; Пісню звідтіля // Присвічує мі-

сяця оскілок. (В.Мисик) [ССП: 116]; МІСЯЦЬ=ВІН – ЦЕ ГОСТРИЙ, НЕБЕЗПЕЧ-

НИЙ ПРЕДМЕТ, ЗДАТНИЙ ДО НАСИЛЛЯ ТА ЗАВДАННЯ ФІЗИЧНОГО БОЛЮ: 

Лиш місяць гострожалий насуплює брову.  (В. Стус) [ЧТ: 523]; блукає музика баг-
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ряна // на гострожалім чолопку, // Сидить зозуля, горем п’яна, // і просторікує: 

«ку-ку» (В.Стус) [ЧТ: 405]; … і к чорту // під безкраєм озореної ночі, // проламаної 

місяцем блідим (В.Стус) [ЧТ: 215]; В мені обвалюється храм // на чорний порох. // 

Як місяць, що зо дня у день // у темряву вгрузає краєм, // і срібло темрява краде, // і 

тоншає обрізок раю. // А я хапаюсь, не пускаю // останній той тоненький серпик  // 

і страшно пальці обрізаю – // аж срібна кров тече крізь всесвіт (І. Жиленко) [ЧЦ: 

131]; МІСЯЦЬ=ВІН – ЦЕ ЗНАРЯДДЯ НАСИЛЛЯ: О, як їм далі жити? На тім кро-

вопролитті // не місяць в небі сходить – турецький ятаган.  (Л.Костенко) [В (1): 

23]. 

 

 

 

4.2. Оніричні кореляти як елементи крос-текстової ґештальт-формули персоні-

фікованих сутностей  

Матеріал, проаналізований в рамках цього дослідження, примушує дійти ви-

сновку про те, що гендерне форматування ґештальт персоніфікованих сутностей ві-

дбувається не в останню чергу шляхом залучення тих образних засобів, які можна 

категоризувати як виразників поетики природних стихій. Під терміном «природні 

стихії» у дослідженні розуміються, насамперед, так звані першостихії або першое-

лементи у трактуванні Гастона Башляра (вогонь, повітря, вода і земля). Проте, дос-

татньо активним у своїй сполучуваності з маскулінними образами виявився елемент 

«метал», який, з певними застереженнями, можна було б також зарахувати до пер-

шостихій.  

З огляду на ту значущість, що мають першоелементи як в творах художньої 

літератури, так і у світовій культурі в цілому, вони протягом тривалого часу є фігу-

рантами багатьох наукових розвідок, де досліджуються під назвами архетипів, мі-

фологем та концептів. Незважаючи на те, що Карл Юнг не виділяв першоосновні 

стихії у ролі психологічних архетипів, згодом вони були долучені до загального ре-

єстру архетипів  [Белехова 1999: 29]. Проте на особливе місце першостихій серед 

інших констант світової культури, їх спроможність лягти в основу нової міфології, 
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вперше було наголошено у працях Гастона Башляра, що присвячені імплікаціям 

елементів Води, Вогню, Повітря та Землі в творах художньої літератури [Башляр 

1993, 1998, 1999, 2000, 2001]. 

 Саме завдяки Гастону Башляру всередині ХХ століття виникла теорія першо-

елементів (також «онірія першоелементів»), а аналіз художнього тексту з опертям на 

першоосновні стихії набув статусу «беззаперечно правомірної» наукової методики 

[Пригодій 2006: 150]. Хоча цей метод дослідження може розглядатися як тотожній 

аналізові архетипів, сам Г.Башляр полемізує з психоаналітичним підходом  і, на ві-

дміну від Карла Юнга, не вважає, що архетипи вказують на трансцендентну реаль-

ність. Він часто вдається до використання терміна «смисли» або «цінності» (valeurs) 

замість поняття «архетип», пов’язуючи той вплив, який справляє на нас той чи ін-

ший образ, із процесом валоризації, а втрату цього впливу з девалоризацією. Відріз-

няється від канонів психоаналітики і башлярівська трактовка образу, в якому засно-

вник теорії першоелементів не вбачає заміщення або витіснення, розглядаючи його 

як самостійну від будь-яких компенсаторних механізмів сутність, котру не варто 

намагатися зрозуміти, а слід переживати [Скуратов 2001]. Такий підхід базується на 

постулаті про те, що реальність являє собою потенцію уяви, внаслідок чого уява 

трактується як одна з реальностей [Башляр 1999: 30]. 

Внаслідок свого особливого статусу першоосновні стихії, вочевидь, з одного 

боку, не можуть подаватися у контексті цієї роботи у ролі фігур гещтальту, з іншого 

ж боку, було б невиправданим назвати їх просто архетипами, з якими співвідносить-

ся певний ґештальт. Тому видається доцільним запропонувати на позначення пер-

шоелементів термін оніричний корелят, що входить до ґештальт-формули поетич-

ного знаку. 

Перед тим, як надати аналіз взаємозв’язків між гендерною належністю персо-

ніфікованого поетичного образу і його тлумаченням з позицій поетики першооснов-

них стихій, потрібно визначити, що саме дає таке дослідження для розуміння при-

роди та особливостей гендерного форматування образу в різних поетичних традиці-

ях. Якщо йдеться про вивчення цього питання на матеріалі добірки метафор, які 

представлені у даному дослідженні, то очевидним видається той факт, що метафо-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


291 

 

рична суголосність образу певній стихії, тобто проведення аналогій між тим чи ін-

шим образом та цією стихією, або їх ототожнення в рамках метафори, базується на 

тих особливостях сприйняття поетичного образу, котрі й створюють відповідні про-

тотипові метафори в англо-американській та українській поезії. Адже, за словами 

І.А.Рішара, метафорою ми називаємо певний вираз, але відчуття, що об’єктивується 

в мові не є метафорою [Shusterman 1988: 186]. 

 Проте, говорячи про поетику першоелементів, варто дещо розширити поняття 

метафоричного контексту, включивши в нього не лише вираз, який з позицій класи-

чної риторики прийнято називати метафорою, але й суміжність персоніфікованого 

образу та назви першоелемента в рамках певного поетичного опису, який з огляду 

на дію законів поетичного мовлення, ставить їх в образну взаємозалежність. Право-

мірність такого підходу підтверджується ще й тою обставиною, що дослідження по-

етики першоелементів є по суті аналізом імплікацій архетипів. Отже, будь-яке обра-

зне пов’язування персоніфікованого образу з певною стихією є значущим у тому 

сенсі, що якість гендерної матеріалізації співвідноситься з якістю тієї реальності, 

котру створює уява митця, або з типом матеріальної уяви, що спирається на одну з 

першостихій. Як зазначав М.М. Бахтін, з живописно-пластичного погляду «світ уяви 

є абсолютно подібним до світу реального сприйняття: ні тут, ні там головної діючої 

особи зовнішньо не відбито, вона перебуває на іншому щаблі, ніж зовнішньо відо-

бражені дійові особи, але дія переживається саме зсередини» [Бахтин 1979: 27]. 

Найбільш визнаним і широко досліджуваним в науковій літературі першоеле-

ментом є Вода, адже архетип води виступає предметом вивчення і в культурології 

[Топоров 1995: 577; Маслова 1997: 108, 169], і в літературознавстві [Яковенко 2002: 

437-443], і в лінгвістиці [Топорова 1996: 67-79]. Літературознавчі студії в дусі пое-

тики першоелементів Г.Башляра  присвячені дослідженню імплікацій стихій повітря 

та землі [Горенко 2006б: 411-421; Пригодій 2006: 141-150]. 

Перед тим, як перейти до доволі численних прикладів співвіднесення маску-

лінних образів сонця та місяця з елементом «метал», потрібно визначити статус 

останнього, оскільки у цьому розділі йдеться про поетику першоелементів, до яких, 

за класичними канонами, метал, як відомо, не належить.  
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Теорія першоелементів  Гастона Башляра, як і уся сучасна філологічна тради-

ція, запозичила поняття першостихії з доктрин найбільш впливових античних філо-

софів, котрі багато в чому визначили розвиток європейської гуманітарної думки. Це, 

зокрема, платонівський самодостатній космос, що постає у вигляді живої істоти, до 

концепції якого видатний давньогрецький філософ звертається в діалозі «Тимей» 

[Платон 1994: 421-500] та частково в діалозі «Софіст» [Платон 1993: 275-345], і який 

є близьким за своїм задумом та структурою до піфагорійського космосу, що анало-

гічним чином складається зі співвідношення чотирьох елементів – вогню, води, зем-

лі та повітря [Тахо-Годи 1994: 612]. Уявлення саме про чотири першоосновні стихії 

(від грецького stoichéion – першопочаток, елемент) утвердилося також завдяки Ари-

стотелю, який у трактаті «Про виникнення і знищення» [Аристотель 1983б: 379-440] 

обґрунтував існування чотирьох першоосновних елементів, на відміну від, скажімо, 

іонійських «фізиків» (Анаксимандра, Анаксимена, Геракліта), які вважали, що в ос-

нові усього сущого лежить єдине начало, або ж Анаксагора і Левкіппа, за тверджен-

нями яких матерія множинна. Взагалі розкид думок щодо числа першоосновних 

елементів був серед давньогрецьких натурфілософів доволі значним, що свого часу 

досить красномовно резюмував оратор Ісократ: «Одні стверджували, що є величезна 

кількість сущих [начал], Емпедокл находив чотири, а між ними ворожнечу і дружбу, 

Іон – не більше трьох, Алкмеон – тільки два, Парменід і Мелісс – одно, а Горгій і 

зовсім жодного» [Платон 1993: 494]. 

Таким чином, під назвою «першоелементи» маємо справу з інвентарем тих на-

чал, що стали найбільш визнаними у давньогрецькій натурфілософії. Водночас вар-

то згадати про існування ще однієї досить потужної натурфілософської традиції, яка 

зародилася у Стародавньому Китаї і базується на виокремленні п’яти першоелемен-

тів. Вперше доктрина п’яти начал знайшла відображення у книзі «Шу цзин», або 

«Шан шу» («Книга історії», або «Книга документів»), яка , за переказами, була ук-

ладена і піддана обробці Конфуцієм [Древнекитайская философия 1979: 100-113]. 

До п’яти начал (також «п’яти елементів», або «п’яти стихій») належать: вода, во-

гонь, дерево, метал і земля, при чому їм приписуються зв’язки з кольорами, звуками 

і т.д. Звідси усталені для давньокитайської філософії поняття: п’ять звуків, п’ять ко-
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льорів, п’ять міністрів (органів чуття), п’ять вбрань (різні види траурного одягу, що 

знаменують різний ступінь спорідненості з покійним). У всіх цих випадках слово 

«п’ять» є близьким до поняття «усі» [Лисевич 1979: 347]. 

Отже, у більш широкій перспективі статус першостихії не є несумісним з еле-

ментом «метал». Тому, жодною мірою не зазіхаючи на перегляд усталеного реєстру 

першоосновних елементів, хочеться все ж таки наголосити на правомірності спів-

віднесення стихії металу зі ще одним типом матеріальної уяви, що лежить в основі 

поетики стихій. 

 

       

 

     4.2.1. Оніричні кореляти  у ґештальтах персоніфікованих сутностей  чолові-

чого роду 

Серед чотирьох зазначених у реєстрі першостихій елементів найбільш узвича-

єним у світовій традиції символічним відповідником чоловічого начала є ВОГОНЬ. 

У цьому зв’язку варто звернути увагу на прототипову для англо-американської пое-

зії актуалізацію саме вогненного аспекту тих поетичних сутностей, що традиційно 

отримують в англомовній поезії маскулінну матеріалізацію.  

Досить цікава ситуація склалася в англо-американській поетичній картині сві-

ту з тлумаченням образу любові, або кохання, який у разі присвоєння йому родової 

ознаки незмінно постає у ролі істоти чоловічої статі. У цьому випадку любов / ко-

хання пов’язують зі стихією полум’я, вогню: But I might see young Cupid’s fiery shaft 

(W.Shakespeare) [CW: 201]; Love beats in every vein, from every eye // Darts his conta-

gious flames. (W.Somerville) [PBEC: 267]; the dangerous flame of love (J.Gay) [PBEC: 

125]; No;’ tis resistance that inflames desire;// Sharpens the darts of love, and blows his 

fire.// love is disarmed that meets with too much ease;// He languishes, and does not care 

to please (J.Dryden) [PPSG: 278]; Love mourns, and rolls about my stormy mind, // Like 

fire that’s borne by a tempestuous wind (J.Dryden) [PPSG: 327]; Love softens me; and 

blows up fires, which pass // Through my tough heart, and melt the stubborn mass 

(J.Dryden) [PPSG: 335]; My love was such, it needed no return; // But could, though he 
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supplied no fuel, burn. // Rich in itself, like elemental fire, // Whose pureness no ailment 

require (J.Dryden)[PPSG: 352]; If love be vision, mine has all the fire // which, in first 

dreams, young prophets have inspire (J.Dryden) [PPSG: 269];Love finds an altar for for-

bidden fires (A.Pope) [PBEC: 197]. Аналогічна образна співвіднесеність «love – 

flame» спостерігається навіть у англійських поетів-романтиків, які зазвичай розкри-

вають такі ключові поетичні ґештальти як любов, душа, краса, надія через сугестії 

архетипу світла: Where true Love turns Desire in Love’s pure flame (S.Coleridge) 

[PPSR: 109]; All are the ministers of Love // And feed his sacred flame: Love might 

thence his torches light (S.T.Coleridge)[ Дьяконова 1978 : 24]. Проте стихія полум’я є 

двоїстою за своєю суттю, оскільки вона символізує як світло, так і вогонь (див.: Уи-

лрайт 1990, а також дослідження П.Дієля про символи вогонь / полум’я / світло в 

міфології і Біблії – Diel 1975: 106-107).  У цьому зв’язку потрібно зазначити, що за 

відсутності маскулінної персоніфікації образ любові розглядається саме у світлово-

му аспекті: our love’s pure light (S.T.Coleridge)[PPSR: 86]; An orbed drop of light, and 

that is love (J.Keats)[ BEP: 208]; It glows with the light of love of my Annie (E.Poe) 

[EAP: 45]; Even this late it happens:// the coming of love, the coming of light (M.Strand) 

[CAP (2): 92]; For Love gives light, Love vows his light will last, // And Love instilleth 

peace (T.S.Moore) [PPB: 207]. Щоправда, іноді занадто потужна інтенсивність соня-

чного світла перетворює промені на вогненну стихію, яка за канонами поетичної 

символіки ототожнюється із дещо іншою складовою кохання – пристрастю, яка з 

огляду на свою вогненність набуває чоловічої іпостасі: Haidée was Passion’s child, 

born where the Sun // Showers triple light, and scorches even the kiss // Of his gazelle-

eyed daughters (G.Byron)[ДЖ: 118]. 

Ґештальт сонця, який піддається порівняльному аналізу у цій частині дослі-

дження, пов’язаний також з архетипом СВІТЛА. Якщо у поетичному образі сонця 

актуалізується архетип СВІТЛО, то сонце співвідноситься з образом Бога, життям, 

сферою ідеального, тобто має ту семантику, яка, за М.Бодкін, представлена у всіх 

авторів як архетип світла / раю на противагу архетипу тьми / пекла. Оніричний ко-

релят сонця ВОГОНЬ виявляє в міфологічній традиції аксіологічну амбівалентність, 

оскільки розглядається як символ і творчої, відроджувальної, і нищівної сили. При 
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актуалізації сугестій архетипу ВОГОНЬ сонце корелює  з, принаймні, двома симво-

лічними аспектами, що асимілюються у чоловічому началі: 1) позитивним, 

пов’язаним із сонячною «пристрастю», героїчним і несамовитим характером; 2) не-

гативним, сумірним з палючим, нищівним вогнем, котрий асоціюється з жорстокіс-

тю, безжалісністю, насильством.  

За результатами порівняльного аналізу концептуальних метафор англо-

американська  поезія, в якій сонце отримує лише маскулінну матеріалізацію, акцен-

тує вогненний аспект сонця, що проявляється у наявності чотирьох груп метафор 

«силового» характеру, співзвучних концептуальному змістові архетипу  ВОГОНЬ: 

1) SUN – ЗНАРЯДДЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ; ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВДАЄ 

ФІЗИЧНОГО БОЛЮ; 2) SUN – РУЙНІВНА СУТНІСТЬ; 3) SUN – ВОРОЖА СУТ-

НІСТЬ; 4)  SUN – ВОЙОВНИЧА СУТНІСТЬ. В українській поезії, де міфоконцепт 

«сонце» не має однозначних гендерних паралелей, оскільки виступає по черзі жи-

вою істотою то чоловічого, то середнього роду, або ж слугує метафоричним синоні-

мом особи жіночої статі, на перший план виходить його другий  архетипічний від-

повідник – СВІТЛО. Співвіднесеність цього образу з вогнем спостерігається лише у 

Павла Тичини, оскільки саме маскулінна матеріалізація сонця є особливістю ідіос-

тилю поета: На стіні від сонця густо рамне вікно як огнистий діез…(П.Тичина) 

[СК: 113]; Назустріч сонце гімн свій ллє…// Сміємося, вірим і горим! (П.Тичина) 

[СК: 189]. Усі ж інші контексти поетичного образу «сонце» у творах українських 

авторів актуалізують радше семантику світла: Сміються в сонці золотому // Річки, і 

села, і поля.(О.Олесь) [П: 204]; В Вас стільки сонця золотого, // Блакиті чистої, 

тепла, – // Неначе з краю чарівного // Вас хвиля моря принесла (О.Олесь) [ШУЛЛ: 

213]; Твої очі – сизі хмари, // Крізь які у день похмурий // Пробивається проміння – // 

Твого серця золотого.(О.Олесь) [ШУЛЛ: 202]; Погляд твій, мов промінь ясний // 

Сонця навесні… (М.Вороний) [ШУЛЛ: 171]; Моє ти сонце! Як і в сі хвилини, // Сві-

ти повік мені в путі моїй. (В.Самійленко) [ШУЛЛ: 128]; Твої очі сяють непогасно // 

синіми сонцями у мені (В.Сосюра) [ВТДТ: 469]; Це Ви мені прислали свій привіт, // 

Як сонце шле своє тепло і світ. (М.Вороний) [ШУЛЛ: 175]. Єдиним винятком з пра-

вила можна вважати вогненну іпостась сонця, що виступає метафорою жінки у вірші 
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В.Сосюри, хоча у цьому випадку виняток лише підтверджує закономірність, оскіль-

ки йдеться про повне домінування коханої жінки, її необмежену владу над чолові-

ком:  і соняшник золотоголовий // лице за сонцем поверта. // Над ним пливе гаряче 

небо, // проміння сповнене огнем. // І я, мов соняшник, до тебе // все повертаюся ли-

цем  (В.Сосюра) [ВТДТ: 361]. 

В ході опрацювання практичного матеріалу цього дослідження став наочним 

чіткий зв’язок між маскулінною персоніфікацією образу та його поетичним тлума-

ченням в термінах стихії металу. Це, зокрема, вже описані у підрозділі про варіатив-

ні матриці випадки представлення образу смерті ( I know – for Death who comes for 

me – … // Hath left his iron gate ajar… ( E.Poe) [ПТ (2): 24]; In this America, death…// 

is virginal also, roaming … // in his huge boots, his shadow // steady and lean, his pistol // 

silver…( L.Muller) [CAP (2): 237]) та образу любові з одночасним залученням одразу 

двох «маскулінних» стихій – вогню та стихії зброї (Love, thou hast weapons visionary, 

bright // Keep me perpetual in grace and fire! (M.Field) [PPB: 368]). У вже цитованому 

вірші С.Т.Кольриджа  «Song» маємо актуалізацію символічного зв’язку між вогнем 

та мечем (= металом): Love is a sword which cuts its sheath, // And through the clefts it-

self has made, // We spy the flashes of the blade! // But through the clefts itself has made // 

We likewise see Love’s flashing blade, // By rust consumed…[PPSR: 108]. Схожу інтер-

претацію здобувають також маскулінні образи життя і часу: And thus we rust Life’s 

iron chain // Degraded and alone… (O.Wilde) [ИПДТ: 144 ]; Love’s not Time’s fool, 

though rosy lips and cheeks // Within his bending sickle’s compass come (W.Shakespeare) 

[CW: 1299]; When rocks impregnable are not so stout, // Nor gates of steel so strong, but 

Time decays? (W.Shakespeare) [CW: 1291]; And nothing ‘gainst Time’s scythe can make 

defence // Save breed, to brave him when he takes thee hence (W.Shakespeare) [CW: 

1283]; Till Time crops the leaves with unmerciful knife (G.Byron) [SB: 43]. Oh, Time! 

Why dost not pause? Thy scythe, so dirty // With rust… (G.Byron) [ДЖ: 461];What a mad 

blacksmith creation is // Who blows his furnaces until the stars fly upward // And iron 

Time is hot…(Chr.Fry)[OB: 109].  

Проте будемо розглядати цей елемент у межах тієї символічної парадигми, що 

має безпосереднє відношення до англо- та україномовної поетичних картин світу. За 
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канонами цієї парадигми, стихія металу, що проявляється, насамперед, як стихія 

зброї, разом з близькою до неї стихією вогню, є символічним аналогом маскулінно-

го начала. Зброя споріднена з вогнем через концептуальні імплікаціі очищення та 

знищення. У цьому сенсі меч (символ еволюції) протиставляється дереву (символу 

інволюції), подібно до того, як чоловіче протиставляється жіночому. Меч як символ 

очищення вважається образною паралеллю стихії вогню (язики полум’я схожі на 

нього за формою та блиском), звідки і постають сталі образи – очищення, що супро-

воджується вогнем і мечем, а покарання – батогом та дрючком. Крім того, за тради-

ційними уявленнями, на символічному рівні стихія металу (сталь, залізо) та стихія 

вогню володіють спільним ритмом; іноді ця ритмічна суголосність втілюється в об-

разі вогненного меча, який підкреслює «амбівалентний синтез тепла вогню і холоду 

оголеного металу» [Керлот 1994 : 320]. 

Прототипове для англо-американських поетичних текстів ототожнення сонця 

з металом чи предметами, виготовленими з металу, або пов’язування сонця та соня-

чного світла з металевою атрибутикою робить метал оніричним корелятом ґешталь-

ту SUN; 

1).  SUN  =  МЕТАЛ, ПРОЯВ МЕТАЛЕВОЇ СТИХІЇ: The sun was over our 

town; it was like a blade (W.Stafford) [CAP (2): 310]; Spears of sun striking the water… 

(A.Rich) [FB: 798]; razor ray of the sun…  (Ch.Olson) [NAP: 144]; The sunlight pierced 

my vitals like a knife (J.Wain) [NMP: 79]; ...  that // spectacular and nimble animal, the 

fish, // whose scales turn aside the sun’s sword by their polish.  (M.Moore) [PAP: 83]. 

2).  SUN = ДЖЕРЕЛО МЕТАЛУ, МЕТАЛЕВОЇ ЕНЕРГІЇ: the bee that spins his 

metal from the sun (Th.McGrath) [VTG: 431]; 

3).   SUN = ОБ’ЄКТ У РОЗПЕЧЕНОМУ МЕТАЛЕВОМУ КОНТЕЙНЕРІ: All in 

a hot and copper sky, // The bloody sun, at noon, // Right up above the mast did stand, // 

No bigger than the Moon (S.T.Coleridge) [PPSR: 41]; 

4).  SUN = ПІДСИЛЮВАЧ  СТИХІЇ МЕТАЛУ. Така метафора, скерована на 

розкриття характеру співвіднесеності сонця та металу, спостерігається в поезії 

А.Рич. Показово, що в заголовок цього вірша винесено слово, яке являє собою сим-

вол ідеального чоловіка: «The Knight» (Лицар). Провідною композиційною віссю 
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поетичного тексту є контрастне співставлення двох іпостасей головного героя. Трі-

умфальному зовнішньому вигляду середньовічного лицаря верхи на коні (образ ве-

ршника здавна символізує верховенство, царственість та повновладдя) з виблискую-

чим під яскравим сонцем обладунком, який асоціюється з освяченою століттями по-

статтю шляхетного, мужнього і безстрашного чоловіка протиставлено спорохнявіле 

наповнення цієї блискучої збруї – подерте ганчір’я під блискучим металом, желепо-

дібне око, що безпорадно визирає з-під забрала, моторошна невизначеність майбут-

нього, сповненого недобрими передчуттями безславної загибелі. Такий концептуа-

льний каркас поезії створюється за рахунок контрастності символіки, використаної 

у початковій частині вірша та у подальшому викладі. Зачин поезії побудовано на 

поєднанні двох суто чоловічих символів англо-американської культури: сонця та 

металу. Будучи розміщені поруч, вони генерують певне асоціативне поле, причому 

тригером саме таких, позитивних, асоціацій виступає сонце, сонячне сяйво, як вті-

лення владності і слави; відповідно, метал постає символом фізичної загартованості 

та непохитної волі: A knight rides in the noon, // and his helmet points to the sun, // and 

a thousand splintered suns // are the gaiety of his mail. // The soles of his feet glitter // 

and his palms flash in reply, // and under his crackling banner // he rides like a ship in 

sail. 

У другій і третій (заключній) частинах віршу, де розвінчується вдавана непе-

реможність лицаря, домінантною є негативна символіка металу (жорстокість, насил-

ля, фізична та моральна тяжкість), яка супроводжується лише поодинокою, тепер 

вже дещо іронічною, згадкою про сонячне світло: A knight rides in the noon, // and 

only his eye is living, // a lump of bitter jelly // set in a metal mask, // betraying rags and 

tatters // that cling to the flesh beneath // and wear his nerves to ribbons // under the radi-

ant casque. // Who will unhorse this rider  // and free him from between // the walls of 

iron, the emblems // crushing his chest with their weight? // Will they defeat him gently, // 

or leave him hurled on the green, // his rags and wounds still hidden // under the great 

breastplate? (A.Rich) [FB: 809]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


299 

 

4). SUN Є СПОРІДНЕННИМ ЗІ СТИХІЄЮ МЕТАЛУ. Саме металевий дзвін, 

що чується у пісні пташки, слугує прелюдією до появи вранішнього сонця у вірші 

«Dawn» (Світанок): 

DAWN 

Ecstatic bird songs pound 

the hollow vastness of the sky 

with metallic clinkings – 

beating color up into  

at a far edge, – beating it, beating it 

with rising triumphant ardor, – 

stirring it into warmth, 

quickening in it a spreading change, – 

bursting wildly against it as 

dividing the horizon, a heavy sun 

lifts himself – as lifted – 

hit by hit above the edge 

of things, – runs free at last 

out into the open – lumbering 

glorified in full release upward –  

                                     songs cease.                (William C.Williams) [АГ: 208] 

Іноді зв’язок сонця зі стихією метала встановлюється у тексті не завдяки син-

таксису у суто лінгвістичному розумінні цього терміна, а через фонічний синтаксис, 

що є невід’ємним фактором формування поетичної семантики твору, оскільки стве-

рджує смислові зв’язки між схожими за фонічною структурою словами: And the 

whole street, the town, the cities, the nation // blinked, in the afternoon sun, as the gun // 

was held at them  (Ch.Olson) [NAP: 294]. 

Цікаво, що такі ж поетичні паралелі (сонце – метал) спостерігаються і в про-

зових художніх творах англо-американських авторів: A sharp–as–needle sun sat high 

over Virginia…like a heathen god, sure of itself (Th.Keneally) [SD: 674]; The sun… 

shone like a polished brass knob.  (H.Hudson) [SD: 674]; The sun was like a hot iron on 
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their backs.  (P.Horgan) [SD: 676]; a smile flashed and disappeared the way a trout 

crossed a knife of sunshine in a pool (J.Steinbeck) [SD: 677].   

В українській поезії не простежується метафоричного пов’язування сонця зі 

стихією метала, внаслідок змінного поетичного роду образу сонця в українській 

традиції, проте досить вираженою є співвіднесеність «місяць – метал», тобто 

зв’язок з металевою стихією того образу, який отримує саме чоловічу персоніфіка-

цію: МІСЯЦЬ = ВІН – ЦЕ ВІЙСЬКОВА ЗБРОЯ:  О, як їм далі жити? На тім крово-

пролитті // не місяць в небі сходить – турецький ятаган (Л.Костенко) [B (1): 23]; 

Стоїть над нами Всесвіт у зоряній кольчузі, // і повен місяць сходить над нами, ні-

би щит (Л.Костенко) [B (1): 86]. 

Дещо нетипові для себе конотації набуває в українських авторів і традиційно 

«м’який» метал срібло, коли йдеться про срібло місяця. У цьому зв’язку варто наго-

лосити на тих особливих сугестіях, що їх отримують концепти «золото» і «срібло», 

будучи пов’язані метафорично з маскулінними іпостасями сонця і місяця в поетич-

них текстах. Адже золото і срібло, які з погляду усталеної символічної традиції 

співвідносяться з денним і нічним світилами, належать до так званих «благородних 

металів», відтак у формуванні їхнього метафоричного значення домінантними є се-

ми коштовності, вишуканості, краси, блиску і.т.д., на противагу залізу або сталі з 

типовими імплікаціями сили, незламності, жорсткості, непохитності. Цікаво, що у 

китайській традиції «благородні метали» пов’язуються зі стихією «інь», тобто з жі-

ночим началом, на відміну від металів «ян», або «чоловічих» металів – заліза, сталі і 

т.п.  

Саме така семантика актуалізується в досить численних поетичних контекс-

тах, де слова «золото, золотий, срібло, срібний» супроводжують немаскулінну іпос-

тась образів сонця та місяця:: I stand beneath the mystic moon. // An opiate vapour, 

dewy, dim, // Exhales from out her golden rim…(E.Poe) [ 90]; Сміються в сонці золо-

тому // Річки, і села, і поля.(О.Олесь) [П: 204]; В Вас стільки сонця золотого, // 

Блакиті чистої, тепла, – // Неначе з краю чарівного // Вас хвиля моря принесла 

(О.Олесь) [ШУЛЛ: 213]; Slowly, silently now the moon // Walks the night in her silver 

shoon (W. de la Mare) [OL:82]; The silver moon with all her vales, and // hills of mighti-
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est fame, // Doth she betray us when they’re seen? Or // are they but a name? 

(W.Wordsworth) [SP: 96]. З огляду на сталу фемінінну матеріалізацію місяця в англо-

американській традиції у деяких випадках характер місячного срібла додатково під-

креслюється через відповідні епітети: just like the moon shining back that still // 

silver...(W. Stafford) [VB: 405]; Under the harvest moon // When the soft silver // Drops 

shimmering // Over the garden nights (C.Sandberg) [SP: 67]. Семи витонченості і краси 

можуть набувати особливої підкресленості за рахунок заміни лексеми «silver» сино-

німічним поетизмом французького походження «argent», надзвичайно суголосним 

жіночій матеріалізації місяця: I saw emerge // The loveliest moon, that ever silvered o’er 

// A shell for Neptune’s goblet: she did soar // So passionately bright, my dazzled soul // 

Commingling with her argent spheres (J.Keats). Натомість при маскулінній репрезен-

тації образу чіткості набувають саме металеві властивості золота і срібла, оскільки 

обидва концепти пов’язуються зі стихією робочого інструменту або зброї, як свід-

чать англомовні приклади з маскулінним образом сонця та смерті: The sun was a 

hammer of gold  (M.Francis) [PBCB: 106]; death…// is virginal also, roaming … // in his 

huge boots, his shadow // steady and lean, his pistol // silver…( L.Muller) [CAP (2): 237]. 

За тою ж логікою форматується і образ місяця в українській поезії: МІСЯЦЬ = ВІН – 

ЦЕ ГОСТРИЙ, НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРЕДМЕТ З МЕТАЛУ: Як місяць, що зо дня у день 

// у темряву вгрузає краєм, // і срібло темрява краде,  // і тоншає обрізок раю. // А я 

хапаюсь, не пускаю // останній той тоненький серпик  // і страшно пальці обрізаю – 

// аж срібна кров тече крізь всесвіт (І. Жиленко) [ЧЦ: 131]. 

Ця прототипова для української поезії гострота місяця, його «рогатість» приз-

водить до появи більш силових, маскулінних акцентів стосовно «срібності» місяця 

навіть у досить нейтральних поетичних контекстах: та срібнорогий молодик // над 

темним бором лине (В.Сосюра) [ВТДТ: 456]. 

Те, що срібло актуалізує у цих випадках саме свою металеву сутність, свід-

чить, приміром, і ось така перифрастична назва місяця у вірші О.Олеся: МІСЯЦЬ = 

ВІН – ЦЕ КОВАНИЙ МЕТАЛ: В золотій смушевій шапці // Циган-вечір сходив з гір, 

// Ніс він ніченьці- циганці // З срібла кований набір.        (О.Олесь) [П: 202]; Усе в 
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мені й кругом мов коване з металу, // і місяць огляда холодних хмар полки… 

(В.Сосюра) [ВТДТ: 470]. 

У порівнянні з іншими стихіями повітря є найменш проявленим елементом у 

метафоричній трактовці персоніфікованих образів, що традиційно асоціюються з 

чоловічим родом. Оскільки з часів Вільяма Шекспіра до початку ХХ століття прото-

типовим персоніфікованим образом багатьох абстрактних сутностей виступає кри-

лата істота, і це стосується як «маскулінних» (Love, Time, Death), так і «фемінінних» 

образів (Fate, Fortune), то можна сказати, що більша узвичаєність в англомовній пое-

зії «крилатості» Кохання, Часу або Смерті, ніж Долі або Удачі, є великою мірою на-

слідком більшої поетичної значущості і затребуваності, а, отже, і більшої частотнос-

ті перших у поетичних творах XYI-XIX століть. Проте, так чи інакше, саме маску-

лінні «крилаті» образи через свою багаторазову повторюваність і майже трафарет-

ність постають як більшою мірою пов’язані зі стихією повітря, що узгоджується з 

традиційною символічною співвіднесеністю повітряної стихії з чоловічим началом:  

No more, with Love’s former devotion, we see: // He spreads his young wing, he retires 

with the blast; // The shroud of affection is Love’s last adieu! (G.Byron) [SB: 44-45]; How 

soon hath Time, the subtle thief of youth // Stoln on his wing my three and twentieth year 

(J.Milton) [OL: 170]; ‘Tis vain to wish, for Time has ta’en his flight (S.Coleridge) 

[PPSR: 27]; …till old Time // Folds his wings? (W.Wordsword) [PW: 163];But, Angelo, 

than thine grey Time unfuri’d //Never his fairy wing o’er fairier world! (E.Poe) [ПТ (2): 

70]; Time steals away, and smooths his flight (J.Hughes) [OB: 156]; But the sough and 

swing of a mighty wing // The prison seemed to fill,// For the Lord of Death with icy 

breath // Had entered in to kill (O.Wilde) [ИПДТ: 135]. Пряме ж ототожнення образу с 

повітрям трапляється набагато рідкіше: Love is an airy good, opinion makes; // Which 

he, who only thinks he has, partakes (J.Dryden)[PPSG: 269]; and for many a time // I 

have been half in love with easeful Death, // Call’d him soft names in many a mused 

rhyme, // To take into the air my quiet breath, // To cease upon the midnight with no pain, 

//While thou art poured forth thy soul abroad.  (J.Keats) [Дьяконова 1978: 95]. 
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        4.2.2. Оніричні кореляти у ґештальтах персоніфікованих сутностей  жіно-

чого роду 

Першоосновна стихія ВОДИ пов’язується з жінкою ще у Ведах, де вода імену-

ється матритама (найбільш материнська), оскільки «спочатку часів усе було подібно 

до моря, позбавленого світла» [Тресиддер 1999: 115]. 

Ще одна  виявлена в роботі закономірність стосується співвіднесеності в анг-

ло-американській та українській поезії першоелементу ВОДА з образом місяця. Згі-

дно запропонованій Л.І.Бєлєховою класифікації, психологічний архетип МАТИ / 

ЖІНКА актуалізується за допомогою архетипічних символів місяця, води та моря [ 

Белехова 1999: 34]. З іншого боку, вода споконвічно вважалася такою, що пов’язана 

з місяцем, внаслідок цілком об’єктивних причин: впливу, який справляє місяць на 

водну стихію, його впливу на земні приливи та відливи. Проте актуалізація символі-

чної паралелі «місяць – вода» є прототиповою лише для англо-американської поезії 

через притаманну цій традиції безальтернативну фемінінність образу місяця. Наяв-

ність у персоніфікованому лунарному образі жіночого начала як архетипічного від-

повідника і води, і місяця, виявляється потужним фактором, що стимулює залучення 

саме водної символіки до тих описів та розповідей про події, в яких фігурує наділе-

ний сугестивно-символічним значенням ґештальт «місяць».  

Зв’язок між концептами МІСЯЦЬ, ЖІНКА, ВОДА може бути чітко експліко-

ваним у поетичному тексті, як у поезії Сільвії Плат «The Moon and the Yew Tree», 

хоча відповідна концептуальна метафора виводиться лише з усього вірша, який по-

чинається зі ствердження влади місяця над водною стихією, без звичної жіночої пе-

рсоніфікації нічного світила, потім місяць визнається матір’ю авторки (= кожної жі-

нки) і, нарешті набуває жіночого втілення також у займенниковому вигляді, – 

МOON – ЦЕ ВОЛОДАРКА ВОДНОЇ СТИХІЇ ТА ЖІНОК: The moon is no door. It is a 

face in its own right, // White as a knuckle and terribly upset . // It drags the sea after it 

like a dark crime…// The moon is my mother. She is not sweet like Mary. //…The moon 

sees nothing of this. She is bald and wild [CAP (2): 105]. Аналогічно актуалізується 

взаємозв’язок між образами жінки, води та місяця у вірші Ричарда Вілбора «She», 

який надає одну з версій узагальненого поетичного уявлення про представниць жі-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


304 

 

ночої статі. Згадка про те, що жінка увібрала в себе властивості водної стихії спів-

відноситься надалі з образом місяцеподібної істоти – натхненням мореплавців, 

«найвірнішої під час затемнення»: She so partook of water, light and trees…// Her 

shadow like a dark ogivial door, // Breasted the seas for all the westward ships // And, 

come to virgin empires, changed again – // A moonlike being truest in eclipse // And sub-

ject goddess of the dreams of men (R.Wilbur) [CAP (1): 85]. Цікаво, що ґештальт міся-

ця, будучи не матеріалізованим у поетичному тексті, може органічно поставати з 

контексту за наявності двох асоціативно пов’язаних з ним складових: жінки та стихії 

води – If woman is inconstant, good, // I am faithful to // ebb and flow…      (D.Levertov) 

[VTG: 514]. 

Подібно до того як у вищенаведених прикладах, місяць, жіноче начало та вода 

поєднані спільною асоціацією непостійності (зміна фаз місяця, мінливість жіночого 

характеру, текучість води), асоціативним стрижнем такої складної, трьохкомпонен-

тної образної структури може виступати мотив інтуїції, фантазії, несвідомого, який 

також є пов’язаним у міфопоетичному вимірі зі всіма трьома концептами – МOON – 

ЦЕ ВІЩУНКА ДОЩОВОЇ ПОГОДИ: I see the old Moon in her lap, foretelling // The 

coming-on of rain and squally blast (S.T. Coleridge) [PPSR: 94]; МOON – ЦЕ КОРА-

БЕЛЬ-ПРИВІД: The wind was a torrent of darkness moving the gusty trees, // The moon 

was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas… (A.Noyes) [OL: 177]. 

Сам першоелемент ВОДА традиційно пов’язується з семантикою смерті та на-

родження: занурення у воду, що означає повернення до «передформального стану» 

співвідноситься як зі смертю, так і з відродженням, набуттям нової життєвої сили 

(хрещення). Семантика народження закладена і в уявленні про воду як субстанцію, 

що передує усім формам і усьому творінню [Керлот 1994: 115]. Відповідно, поетич-

ні контексти, в яких фігурують водна стихія та жіноча матеріалізація образу місяця, 

або ж місяць з типовими для англомовної поезії імплікаціями жіночого начала та 

представниця жіночої статі, актуалізують зв’язок між образами місяця та смерті, мі-

сяця та задзеркалля або місяця та народження: The waves were dead, the tides were in 

their grave, // The Moon, their mistress, had expired before … (G.G. Byron) [SB: 220]. 

Водна стихія може бути безпосередньо пов’язана з образом смерті в межах одної 
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метафори, при цьому місяць як досить важлива для такої тематики складова дістає 

згадки навіть незважаючи на свою відсутність: Lipped by the inward, moonless waves 

of death (S.Sassoon) [PBEP: 287].  

Стихія води згадується і у тих випадках, коли до міфопоетичної паралелі «мі-

сяць – смерть» долучається мотив прозріння, ясно бачення. Це може бути побачена 

завдяки химерному місячному світлу картина минулого, в якій героїня поезії стає 

свідком загибелі свого батька у штормовому морі: So now the father’s gone, after thir-

ty years // on a bed too big for one she sees it all: // the sails becalmed at the window // her 

Madonna for a prow, the moonlight // that gives their walnut cupboard the pattern // of 

waves closing over his head.   (D. Sweetman) [PBCB: 123].Місяць виступає провісни-

ком, коли прояви водної стихії супроводжують моторошне передбачення майбут-

нього, що трапляється за його участю з молодою жінкою: That night the moon drifted 

over the pond  // …  //  a young woman walked, and for an instant // the future came to 

her: // rain falling on her husband’s grave….(M.Strand) [VB: 394-395] .   

Згадка про стихію води вплетена і в поетичні фрагменти, що актуалізують ар-

хаїчний мотив зв’язку місяця зі здатністю до народження: … the night cold and asex-

ual // A long sterile moon lapping at the dank Hudson (LeRoi Jones) [NAP: 106]; 

Through throats where many rivers meet, the curlews cry, // Under the conceiving moon, 

on the high chalk hill, // And there this night I walk in the white giant’s thigh // Where bar-

ren as boulders women lie longing still // To labour and love though they lay down long 

ago (D. Thomas) [PPMC: 130]. 

Нарешті, тема відображення місячного світла на водній поверхні, за умов ме-

тафоричного поєднання місяця з жіночим началом, перетворюється на паралель із 

жінкою поруч зі своїм споконвічним, можна сказати родовим атрибутом, дзеркалом: 

МOON – ЦЕ ЖІНКА, ЯКА ДИВИТЬСЯ НА СВОЄ ВІДОБРАЖЕННЯ НА ВОДНІЙ 

ПОВЕРХНІ: Do thou look gladly on their sight;// As the clear Moon with modest pride // 

Beholds her own bright beams // Reflected from the mountain’s side // And from the head-

long streams. (W.Wordsworth) [PW: 29]; cold moon, // …”Mid planets her slaves, // Her-

self in the Heavens, // .Her beam on the waves, // .I gaz’d a while // On her cold 
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smile…(E.Poe) [ПТ (2): 32]; A full moon, river lapsing // Black beneath bland mirror-

sheen… (S.Plath) [SPSP: 105]. 

Результати аналізу співвіднесеності ключових поетичних знаків англомовної 

та україномовної поетичних картин світу з оніричними корелятами можна підсуму-

вати у таблиці: 

     Англо-американська поетична 

                   традиція 

           Українська поетична 

                  традиція 

поетичний 

знак 

рід оніричний 

 корелят 

поетичний 

знак 

рід оніричний 

 корелят 

Любов 

 

чол. 

 

Вогонь 

    Метал 

 (твердий) 

Сонце 

 

 

чол. 

сер. 

жін. 

(Світло) 

      Метал 

    (м’який) 

Смерть чол. Метал 

   (твердий) 

Місяць чол. Метал 

(твердий і   

м’який) 

Сонце 

 

чол. 

 

Вогонь 

    Метал 

  (твердий)  

Місяць жін. Вода 
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                                     ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4  

     1.Якщо поетична картина світу є системою образних взаємодій, то родова 

ознака уособленого образу багато в чому визначає його валентність і вектор асоціа-

тивної атракції, характер метафоричних і символічних паралелей. Персоніфіковані 

сутності, що репрезентують архетипічну символіку, протягом століть наділя-

ються особливим художнім статусом, адже, пройшовши через велику кількість 

художньо значимих контекстів, вони сформували навкруг себе своєрідний об-

разно-асоціативний ореол, що постав з прототипових метафоричних і символіч-

них співвіднесень. Сума цих співвіднесень і складається у крос-текстову ґеш-

тальт-формулу певної сутності архетипічного штибу, причому  метафоричні і 

символічні характеристики останньої виступають фігурами її розгорнутої ґеш-

тальт-структури. 

Несхожість концептуальних і поетичних картин світу, котрі ствердилися в ан-

глійському та українському лінгвокультурних просторах, є причиною того, що цей 

ореол або гендерно-міфологемний комплекс має відмінні обриси у відповідних пое-
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тичних традиціях.  У результаті можна констатувати наявність паралаксу на рівні 

ґештальт-формул порівнюваних поетичних знаків як прояв контрасту між узвичає-

ним руслом образно-асоціативних взаємодій, що існують для певної персоніфікова-

ної сутності в англо-американській та українській поетичній картині світу. 

2.Важлива роль, яку відіграє поетичний рід певної сутності у вибудовуванні її 

ґештальт-формули, проявляється у співвіднесеності поетичних знаків архетипічного 

ґатунку, що мають експліцитну родову іпостась, з тими метафоричними і символіч-

ними характеристиками, які узгоджуються з маскулінністю або фемінінністю відпо-

відних персоніфікованих сутностей як на рівні концептуальної, так і поетичної кар-

тин світу. 

Незмінна фігура «маскулінність» у формулі поетичного ґештальту SUN спо-

лучується з фігурами «домінантність», «агресивність», що кореспондуються з ге-

ндерними стереотипами англомовного культурного простору. Одночасно, розгор-

тання мотиву маскулінності підтримується за рахунок виділення у ґештальті поети-

чного знака SUN фігур «владність, царственість», «тріумфальність, перемога» та 

«агресивність, руйнівна сила, насилля», перша з яких втілює міфопоетичну сема-

нтику влади, «царя», друга – перемоги , а третя корелює з архаїчними уявленнями 

про каральну силу сонця та архетипом ВОГНЮ. Натомість, нечисленні випадки ме-

тафоричного співвіднесення сонця з чоловічим началом, що трапляються в україн-

ській поезії, мають наслідком виокремлення фігур «життєдайність, батьківство», 

«божественність, владність» та «залежність, не самодостатність», які перебува-

ють в узгодженості не лише з мотивами архаїчної образності – семантика шлюбу, 

року (родючості) і влади (відповідно: перша та друга фігури), але й з гендерними 

стереотипами української етноспільноти (перша та третя фігури). Ґ=Поетичний ґеш-

тальт СОНЦЕ, що зберігає середній рід, санкціонований матрицею української мо-

ви, характеризується актуалізацією фігури «малолітство, незрілість». Своєю чер-

гою, уподібнення  жіночого начала до денного світила спричиняє виділення у пое-

тичному ґештальті  СОНЦЕ фігур «домінантність», «зрячість», «озвученість, му-

зикальність», «веселість», що узгоджуються з гендерним стереотипом жінки в 

українському культурному просторі (фігура «домінантність») та з провідними міфо-
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поетичними мотивами (семантика влади (перша і друга фігури), слова, сміху (третя і 

четверта фігури)).  Руйнівна, агресивна іпостась сонця є малоактуальною для украї-

нської поетичної традиції. Показово, що навіть у «силових» контекстах сонце може 

виступати як метафора не лише наступальної, але й оборонної зброї, не тільки як 

суб’єкт насильства, але й як його об’єкт.     

Безальтернативність фігури «фемінінність» у поетичному ґештальті  MOON 

стає причиною створення відповідного образно-асоціативного ореолу місяця в анг-

лійській поетичній традиції. Ґештальт-формула поетичного знаку MOON містить 

фігури «залежність, не самодостатність» і «мінливість, зрадливість», які безпо-

середньо корелюють з панівними гендерними стереотипами англосаксонської куль-

тури.  На рівні ж поетичної картини світу остання із зазначених фігур є закоріненою 

у психологічний архетип МЕТАМОРФОЗИ. Крім того, цілком очевидна співвідне-

сеність з психологічними архетипами спостерігається у фігурах «оманливість, не-

реальність», «божевілля, химерність» , «пророкування, сила ясновидіння» (ар-

хетипи ЖІНКА та АНІМА), «причетність до небуття, потойбічність» (архетипи 

ЖІНКА і СМЕРТЬ), які узгоджуються з узвичаєним у західноєвропейській філо-

софській традиції трактуванням жіночого як ірраціонального, темного начала. Влас-

тиве для української поезії ототожнення місяця лише з істотами чоловічого роду 

призводить до виділення у ґештальті поетичного знаку МІСЯЦЬ фігур «молодість, 

краса», «старість, немічність», «залежність, несамодостатність». Усі ці випадки 

характеризуються безпосередньою наявністю персоніфікатора у вигляді сутності 

чоловічого роду. В інших поетичних контекстах, коли місяць персоніфікується як 

чоловіче начало тільки завдяки оживленню граматичного роду слова, на перший 

план виходять фігури «озвученість, музикальність» та «агресивність, руйнівна 

сила». 

3. Специфіка трактування персоніфікованого образу в англо-американській та 

українській поетичних традиціях  визначається також його художньою співвіднесе-

ністю з певною природною стихією,  позаяк тоді поетична субстанція корелює з ти-

пом матеріальної уяви, що спирається на одну з першостихій, а отже, з якістю тієї 

реальності, яку створює уява поета.  
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Теорія першоелементів або онірія першоелементів посідає особливе місце 

серед наукових методик  аналізу художнього тексту. Цей метод дослідження не є 

тотожнім аналізові архетипів, оскільки теорія першоелементів, на думку її заснов-

ника Г. Башляра,  не передбачає, на відміну від принципів психоаналізу, вивчення 

образу з позицій заміщення або витіснення, натомість образ розглядається як сут-

ність, що не залежить від дії будь-яких компенсаторних механізмів. Тому в контекс-

ті цієї роботи першоелементи  або першостихії  трактуються як оніричні кореляти, 

що входять до складу ґештальт-формули поетичного знаку. Крім того, канонічний  

реєстр першоелементів поповнено стихією МЕТАЛ, оскільки ця стихія, котра про-

являє очевидну активність у форматуванні досліджуваних поетичних ґештальтів, по 

суті не суперечить усталеному у світовій філософській традиції уявленню про пер-

шоосновні стихії. 

Як свідчать результати проведеного аналізу,  в обох порівнюваних поетичних 

універсумах оніричними корелятами персоніфікованих сутностей чоловічого роду 

виступають ВОГОНЬ, МЕТАЛ, ПОВІТРЯ, в той час, як універсальним оніричним 

корелятом персоніфікованих сутностей жіночого роду є ВОДА. 

  

Зміст цього розділу висвітлено у таких публікаціях автора: 

1. Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий ас-

пекти: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 532 с.  

2. Дубенко О.Ю. Роль світла в моделюванні категорії художнього простору 

(на матеріалі англійської та американської поезії другої половини ХХ сто-

ліття). Мова і культура. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000. Вип. ІІ 

– Т. 1. Філологія мови і культури . Культурологічний компонент мови. 

С.55-59. 

3. Дубенко О.Ю. Світловий образ як засіб монтажу сучасного поетичного мо-

влення. Мова і культура. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. Вип. 

VІ. Т.6. Ч.1. С.31-38. 
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4. Дубенко О.Ю. Особливості семантики світлових образів в американському 

художньому мовленні. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бура-

го, 2008. Вип. 10. Т. V (105). С.275-281. 

5. Дубенко О.Ю. Семантика світлового образу в американській поезії ХХ сто-

ліття. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. Вип. 10. 

Т. Х (110). С.128-131. 

6. Дубенко О.Ю. Алегорична персоніфікація крізь призму поетики природних 

стихій.  Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 

15. Т.ІV (158). С.243-249. 

7. Дубенко О.Ю. Символіка світла в історії культури. Актуальні проблеми фі-

лології та перекладознавства: зб. наук. праць. Частина І. Вип. 3. Хмельни-

цький, 2007. С.189-192. 

 

 

  

 

       РОЗДІЛ 5. ПОЕТИЧНИЙ ПАРАЛАКС У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ 

                                                          АСПЕКТІ 

За визначенням Д.С.Ліхачова, паралакс як відмінності в інтерпретації літера-

турного тексту, спостережувані в іншу історичну епоху, викликає корозію  худож-

ності твору [Лихачёв 1989: 59]. Ідентичні наслідки має й паралакс як відмінності ін-

терпретації літературного тексту у різних лінгвокультурних просторах при міжкуль-

турній комунікації або перекладі. По суті, два види паралаксу, описаних у розділах 

II, III і IV – мовно-концептуальний та власне поетичний – корелюють з двома фак-

торами, котрі традиційно наводяться науковцями при обґрунтуванні тези про відно-

сну перекладність, а, в історичній перспективі, про неперекладність.  

Перший з них є ключовим в аргументації неогумбольдіанців і стосується роз-

біжностей у мовних системах та культурних пріоритетах, що є основою для вихід-

ного і цільового текстів. Другий фактор належить до аргументативного інструмен-

тарію насамперед митців, які, будучи утаємниченими у ґенезу художніх смислів, а 
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також складні взаємовпливи поетичної форми і поетичного змісту, багаторазово ви-

словлювали однозначно скептичний погляд на можливості втілення унікального ху-

дожнього тексту іншою особистістю, яка використовує засоби іншої мови та не є 

вільною від інших загальнокультурних і власне поетичних канонів (приміром, пози-

ція Сервантеса, П.Б.Шеллі та Роберта Фроста, який надав хрестоматійно відоме ви-

значення поезії як саме тієї субстанції, що не піддається перекладу). 

Запропонований у розділах II, III, IV аналіз ключових проявів мовно-

концептуального і поетичного паралаксу, проведений на матеріалі маскулінно-

фемінінної категоризації англо-американського та українського поетичного універ-

суму, дозволив предметно дослідити змістовний і структурний аспекти ґештальтів, 

які сформувалися у двох порівнюваних поетичних традиціях. Завдання ж цього роз-

ділу полягає у тому, щоб формалізувати ступень можливості відтворення ґешта-

льтів у тексті перекладу (= надати градацію «перекладності» ґештальту) та 

з’ясувати чинники, що визначають цю перекладність.             

 Очевидно, компаративні поетичні дослідження перекладознавчого характеру 

буде доцільним проводити з опертям на комунікативний підхід, що зарекомендував 

себе як ефективна методологія і в теорії художнього мовлення (починаючи з праць 

Романа Якобсона), і в царині перекладознавства (достатньо згадати хоча б трьохфа-

зову модель перекладу Отто Каде та трактування перекладу як двомовної комуніка-

ції, котре є стрижньовим постулатом теорії Альбрехта Нойберта). Тому не дивно, 

що дослідники лінгвістичних ґештальтів розглядають як художню творчість, так і 

переклад саме у термінах теорії комунікації. Адже в обох випадках маємо справу з 

принципово важливим збігом або незбігом фігур ґештальту мовного знака адресанта 

/ автора та ґештальту мовного знака адресата / читача, що, своєю чергою, спричиняє 

збіг або незбіг ґештальту ситуації адресанта / автора і ґештальту адресата / читача. 

При цьому майстерність автора художнього твору полягає в спроможності до ство-

рення  ґештальту ситуації (у такій її складовій, як контекст), котрий би у найкращий 

спосіб відповідав ґештальтам використаних ним мовних знаків, а також в умінні за-

безпечити збіг фігур усіх чотирьох ґештальтів у кожному повідомленні. Позаяк ли-

ше тоді усі ґештальти та їхні фігури будуть «прегнантними» [Безпаленко 2010а: 20].  
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Поетика граматичного роду належить до тих елементів поетичного мовлення, 

що регулюються особливостями мовної картини світу. Цей факт зумовлює абсолют-

ну природність розвитку образу, який розгортається за лекалами прописаних самою 

мовою асоціацій, і одночасно стає серйозним викликом перекладачеві внаслідок зо-

всім інших регламентацій цільової мови. Саме тому в перекладознавстві питання 

особливостей мовної картини світу традиційно пов‘язано із проблематикою границь 

перекладу, адже саме ця ланка мовного матеріалу чинить найбільший опір при 

спробі її відтворення засобами іншої мови. Теорія художнього перекладу пов’язує 

проблему неперекладності, зокрема, з наявністю мовного бар’єру, неможливістю 

точного відтворення тої мовної матриці, яка надає визначеності поетичній семантиці 

твору, його тлумаченню. На думку В. Гумбольдта, у цій точці характер мови злива-

ється з характером стилю [Гумбольдт 1985: 181]. 

Незважаючи на ту беззаперечну художню значущість, що має збереження 

комплексу гендерних асоціацій поетичного образу в перекладі, фундаментальні 

праці з цієї проблематики відсутні. Взагалі в теорії перекладу, як зазначає О.А. Бу-

рукина, поняттю «гендер» приділялося дуже мало уваги, при тому, що ігнорування 

цього аспекту може звести до нуля зусилля перекладача, ставши причиною відторг-

нення тексту перекладу культурою цільової мови [Бурукина 2000: 100-101]. Логічно 

припустити, що периферійний статус цієї проблеми в теорії художнього перекладу 

пояснюється складністю її дослідження, адже родова належність іменника є одним з 

тих лінгвістичних факторів, які відображають специфічну категоризацію дійсності 

різними мовами, по суті унеможливлюючи повну перекладність [Сдобников 2007: 

120-121]. Тому існуючі наукові спостереження стосовно передачі гендерних аспек-

тів образу в перекладі, як правило, становлять констатацію та більш чи менш дета-

льний аналіз тих неминучих утрат художнього змісту, які трапляються при зумовле-

ній об’єктивними мовними факторами зміні родової ознаки оригінального худож-

нього образу в перекладі.  

У контексті цієї роботи мета перекладознавчого аналізу полягає у з’ясуванні 

критеріїв, що визначають перекладність персоніфікованого образу у худож-

ньому тексті. Це ж, своєю чергою, передбачає виявлення усіх можливих ступенів 
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вкоріненості ґештальту персоніфікованої сутності в образну систему першотвору, 

які зумовлюють його прегнантність та схеми читацького реконструювання у термі-

нах вихідної культури. 

Загалом при перекладі текстів, які містять персоніфіковані образи, можуть ви-

никнути такі типові ситуації. 

 

5.1. Нерелевантний поетичний паралакс 

Якщо фігура роду у певному поетичному ґештальті не є суттєвою для худож-

нього змісту твору, тобто являє собою елемент нульової художньої позиції, то її не-

збереження в тексті перекладу не матиме жодних семантично відчутних наслідків. У 

такому разі йдеться про нерелевантний паралакс, який, з перекладацького погляду 

становить найбільш зручний варіант, оскільки тут перекладач може чинити на свій 

розсуд, не будучи зв’язаним семантикою гендерних конотацій. Як правило, страте-

гія, котрої дотримуються у подібних випадках, полягає у слідуванні приписам кар-

тини світу цільової мови.  Приміром, в українських перекладах казки А. Мілна 

„Вінні-Пух і всі-всі-всі”, де персонаж Owl, який в оригіналі належить до чоловічої 

статі, стає Совою. Проте цю зміну можна визнати цілком виправданою, оскільки во-

на  зумовлена відсутністю в українській мові окремого слова на позначення чолові-

чої особини сови. Вдавання ж до компенсації шляхом заміни сови на іншого птаха є, 

вочевидь, недоцільним, позаяк це означало б ще більший відхід від оригіналу заради 

непринципового для семантики казки моменту. 

Така ж сама стилістична нейтральність родової диференціації казкових героїв 

дозволила українським перекладачам проігнорувати чоловічий рід персонажу Mock 

Turtle у казці Л. Керрола „Аліса в країні див”: Казна-що-не-Черепаха, Уявна Чере-

паха (переклади В. Корнієнка  та О. Корецької і С. Суліми) [АКД; АКЧ]. Адже у 

цьому випадку перед перекладачем поставлено насамперед завдання вдалого відт-

ворення гри слів, оскільки ім’я Mock Turtle явно походить від назви mock turtle soup, 

“суп під черепаху”, який готується з телячої голови і нагадує на смак черепаховий. 

Тому, очевидно, що збереження чоловічого роду казкового героя в російському пе-
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рекладі Н.М. Демурової, яке є наслідком заміни гри слів іншою – ”Под-Котик“, не 

має жодного значення для розкриття характеру цього персонажа [АСЧ]. 

 

5.2. Усувний поетичний паралакс 

 Якщо фігура роду у певному поетичному ґештальті являє собою елемент сла-

бкої художньої позиції, то вона не має пріоритетного значення для художнього зміс-

ту твору, оскільки провідними є не стільки родові, скільки інші конотації персоніфі-

кованого образу. У випадках усувного паралаксу передача родової ознаки образу в 

перекладі не становить непоборну перешкоду на шляху до збереження повноти ху-

дожнього змісту вихідного тексту. Іноді, за умов певної винахідливості перекладача, 

проблема адекватної компенсації родових невідповідностей у вихідній і цільовій 

мовах може бути вирішена у цілком задовільний спосіб.  

 Наочним прикладом  цього слугує передача уподібнень з ліричного відступу у 

творі Дж.К. Джерома „Троє в одному човні” в українському перекладі.  Розповідаю-

чи про ті неповторні хвилини спілкування з колискою людства – природою, що очі-

кують на шанувальників подорожей, автор змальовує повільне згасання дня, котрий 

протягом деякого часу ще зберігає пам’ять про золоте сонце та нечутний прихід ночі 

з ясним місяцем, який наче ніжна сестра обіймає світ своїм сяйвом. Наприкінці цьо-

го розгорнутого ліричного опису з’являється образ світу, ласкавого, як мати, що 

пробачає своїм дітям усі їхні помилки. Отже, в оригіналі фрагмент побудовано на 

використанні цілої низки жіночих образів: Day, Night, Moon (Sister), World (Mother): 

 

Slowly the golden memory of the dead sun fades from the hearts of the 

cold, sad clouds. ...and only the moorhen's plaintive cry and harsh croak of the 

corncrake stirs the awed hush around the couch of waters, where the dying day 

breathes out her last. 

From the dim woods on either bank, Night's ghostly army, the grey shadows, creep 

out... and Night, upon her sombre throne, folds her black wings above the darkening 

world, and, from her phantom palace, lit by the pale stars, reigns in stillness…  And we 

sit there, by its (river's - O.D.) margin while the moon, who loves it too, stoops down to 
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kiss it with a sister's kiss, and throws her silver arms around it clingingly... and, lulled 

by the lapping water and the rustling trees, we fall asleep beneath the great, still stars, 

and dream that the world is young again - young and sweet as she used to be ere the cen-

turies of fret and care had furrowed her fair face, ere her children's sins and follies had 

made old her loving heart - sweet as she was in those bygone days when, a new-made 

mother, she nursed us, her children, upon her own deep breast... [ТМ: 18-19]. 

 

У перекладі збережено два центральних персоніфікованих образи: ночі та ма-

тері-світу (шляхом заміни поняття „світ” на поняття „земля”), і змінено два образи 

жіночого роду (“day” і “moon-sister”) на персоніфікації чоловічого роду (“день” та 

”місяць-брат“): 

 

Золоті спогади про померле сонце повільно згасають в серцях холодних, сумних 

хмар. ...і лише журливий крик білої шотландської куріпки та пронизливе деренчання де-

ркача порушують благоговійну тишу над простором вод, де вмираючий день віддає 

свій останній подих. 

З темного лісу на протилежному березі річки нечутно виповзають примарні 

полчища ночі - сірі тіні, - щоб розігнати останні, ар'єргардні загони дня... Ніч на 

своєму похмурому троні оповиває чорними крилами світ, що зникає у темряві, і з сво-

го дивовижного палацу, осяяного блідними зірками, панує в тиші… І ось ми сидимо 

тут, на березі річки, а місяць, який теж її любить, опускається, щоб поцілувати її по-

цілунком брата, та ніжно бере її в свої сріблясті обійми... ми... засинаємо під великими 

тихими зорями, заколисані плескотом води та шелестінням дерев, і нам сниться, що 

земля знов молода, молода і прекрасна, якою вона була до того, поки віки смут і тур-

бот не порили зморшками її обличчя, поки гріхи та безумства її дітей не зістарили її 

любляче серце, прекрасна, як в минулі дні, коли, неначе молода мати, вона колисала 

нас, своїх синів, на широких грудях...  [ТВЧ: 15-16]. 

 

Однак цілком правомірно стверджувати, що вищенаведені зміни не впливають 

вирішальним чином на адекватність перекладу. Безумовно, концентрація образів 
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саме жіночого роду в першотворі наділена певним художнім смислом, оскільки за її 

рахунок достатньо відчутною стає атмосфера вечора і ночі, позначена домінуванням 

жіночої стихії: лагідністю, ніжністю, материнською турботою.  

Проте в цілому з втратами художньої семантики, спричиненими передачею не 

усіх оригінальних образів жіночого роду в перекладі, можна змиритися, з огляду на 

те, що гендерний компонент зазначених образів першотвору хоч і відіграє свою роль 

у створенні певного колориту, але не є настільки художньо вмотивованим, щоб яв-

ляти собою недоторканну константу вихідного тексту. Адже ключовим моментом в 

уподібнені місяця до сестри є не родова ознака, а мотив теплоти родинних стосунків 

між природою та людьми, отже, в цьому випадку, фігура «фемінінність» має у ґеш-

тальтній структурі мовного знаку moon далеко не пріоритетні позиції.  

До аналогічної ситуації можна віднести і досить поширену в художній літера-

турі та фольклорі родинну метафоризацію понять, в якій не настільки важливий рід 

метафоризованого та метафоричного елементів, скільки мотив спорідненості двох 

об‘єктів чи явищ (фігура «родинні / сімейні зв’язки»). Як правило, такі метафори не 

становлять складності для іншомовного відтворення, оскільки у розпорядженні пе-

рекладача завжди є бінарні відповідності на кштальт: батько::мати, дочка::син, 

брат::сестра і т.д. Наприклад:  

 Charity is the father of sacrifice.  Благодійність – мати пожертви. Gambling is 

the son of avarice and the father of despair. Азартна гра є дочкою жадібності та ма-

тір’ю відчаю. Caution is the parent of safety. Обережність є матір‘ю безпеки. 

Загалом слабка художня позиція є характерною для периферійних, автоном-

них текстових ґештальтів, які не пов’язані або малопов’язані з глибинною семанти-

кою твору. Саме тому їх лише часткове відтворення у перекладі не призводить до 

суттєвих втрат на рівні художнього змісту. Це можна сказати, приміром, про худож-

нє порівняння, до якого вдається у романі “Портрет Доріана Грея” кохана дівчина 

головного героя Сибіла Вейн, говорячи про свого обранця: “he is like what Love him-

self should be” [ИПДТ: 151]. Важливий для англійського менталітету чоловічій рід 

поняття Love, який в цьому контексті органічно пов’язується із ключовою чолові-

чою постаттю романа Доріаном Греєм, замінено на середній рід в українському пе-
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рекладі і на жіночій в російському. Причому в обох випадках задля залагодження 

дисонансу родової належності означника та означуваного перекладачі Ростислав 

Доценко і Марія Абкіна вдаються до смислового розвитку з ототожненням понять 

любові та прекрасного: “він прекрасний, як саме Кохання” [ПДГ: 63], “он прекрасен, 

как сама Любовь”[И: 60]. 

Менш жорсткі контекстуальні умови можуть надавати перекладачеві можли-

вість маневру, який полягає, наприклад, у перейменуванні персонажу заради збере-

ження його родової приналежності. Скажімо, якщо герой англійської казки Frog має 

двох дружин, а отже обов’язково повинен бути істотою чоловічого роду, що супере-

чить наявному в українській мові варіантові «жаба», то його можна назвати Кваку-

ном, Кваком або ж взагалі замінити на іншу тварину. Причому придатними будуть 

Тритон, Вуж і, навіть, Їжак, оскільки єдиним обмеженням, яке накладає на перекла-

дацьку уяву контекст, є збереження основної характеристики персонажу – він має 

жити біля водоймища [Sukhenko 1997: 84].  

 Ще одним прикладом досить вдалого відтворення гендерно значущого поети-

чного образу може слугувати наданий графом Річчі італійський переклад пушкінсь-

ких рядків з вірша «Пророк»: «Отверзлись вещие зеницы, / Как у испуганной орли-

цы». Проблема італомовного перекладу цієї фрази полягала у тому, що італійське 

слово «aquila»(орел) позначає як самця, так і самку. Тому перекладач вдався до по-

точнення, котре, як він сам зазначав у своєму листі до О.Пушкіна, мало на меті «по-

ставити орла у таке становище, яке б вказувало на його стать та на причину, з якої 

він відчуває страх – почуття, взагалі кажучи, невластиве гордій і сміливій породі цієї 

благородної тварини» [Виноградов 1972: 61]. Замість орлиці граф Річчі вводить у 

переклад образ переляканого у своїм гнізді орла. 

  

5.3. Кардинальний поетичний паралакс 

Напевно, власне неперекладність персоніфікованого образу можна констату-

вати у випадку кардинального або базового паралаксу, при якому фігура роду у пое-

тичному ґештальті  являє собою  елемент сильної художньої позиції, задіяний у ви-

будовуванні  структур поетичного смислотворення, а, отже, пов‘язаний з глибинною 
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семантикою твору. Якщо такий стрижневий образ поетичного цілого належить до 

специфічних моментів мовної картини світу, то він завжди залишається, з худож-

нього погляду, неперекладеним . 

Оскільки у найбільш рельєфний спосіб ці втрати проявляються при наявності 

в першотворі двох ключових образів різного роду (так звана «родова опозиція») або 

однакової родової належності, навкруг яких вибудовується цілий комплекс відно-

син, пов’язаний з фактором поетичного роду, то найчисленнішими в науковій літе-

ратурі є описи саме подібних випадків. Класичний приклад такого нехтування родо-

вої опозиції, що набув широкого висвітлення у філологічних джерелах, являє собою 

російський переклад вірша Г.Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam», виконаний М.Ю. 

Лєрмонтовим. Вперше наслідки родового перетворення ключових образів німецько-

го оригіналу в перекладі прокоментував Л.В. Щерба, зазначивши, що зникнення ро-

дової опозиції першотвору (чоловічій рід сосни “ein Fichtenbaum” та жіночій рід па-

льми “die Palme” vs жіночій рід обох персонажів «сосна» і «пальма») призвело до 

позбавлення образу сосни всієї його любовної скерованості [ Щерба 1957]. Пізніше 

ця повна зміна поетичного змісту оригінального образу стала предметом уваги ін-

ших дослідників поетичного мовлення та літераторів [ Виноградов 1986: 63; Эткинд  

1963:  Федоров 1968: 327; Рильський 1971: 222]. Суттєвим художнім переосмислен-

ням супроводжується і перемикання на протилежну оригіналові родову опозицію, 

що відбувається у російському перекладі М. Михайлова вірша Г.Гейне «Die 

Lotosblume». Якщо  в першотворі місяць (der Mond)  і лотос (die Lotosblume) є істо-

тами відповідно чоловічого та жіночого роду, то переклад репрезентує місяць в жі-

ночій, а лотос у чоловічій іпостасі («луна» і «лотос»), чим значно спотворює худо-

жню структуру оригіналу [ Виноградов 1986: 63]. 

Збереження родової опозиції вихідного поетичного тексту є настільки важли-

вою умовою адекватного художнього перекладу, що іноді об’єктивна неможливість 

відтворення цієї складової першотвору може стати причиною відмови від перекладу 

взагалі. Саме про такий випадок згадує російський письменник Б.Тимофеєв, коли 

він був змушений припинити роботу над перекладом латиської байки про кохання 
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ропухи та жаби через те, що у латиській мові іменник «жаба» чоловічого роду, а в 

російській – жіночого («лягушка») [Ионова 1988:49].  

Проте, як свідчить перекладацька практика, відтворення родової ознаки худо-

жнього образу є не менш актуальним і якщо обидва ключові образи твору мають 

однакові гендерні характеристики. Яскравим прикладом цього можуть слугувати ті 

розбіжності, що спостерігаються між деякими байками Івана Крилова та їх францу-

зькими першоджерелами. Так, образна основа байки І.Крилова «Ворона и лисица» 

має значні відмінності від байки Лафонтена «Le Corbeau et le Renard», в якій головні 

персонажі «ворон» та «лис» є істотами чоловічого роду. Адже саме вказана родова 

ознака призводила до форматування центральних образів лафонтенівської байки в 

термінах певних соціальних і навіть професійних характеристик, що знайшло відо-

браження у типових ілюстраціях до цього твору. В інтерпретації французьких худо-

жників ворон досить часто поставав у вигляді ученого мужа в окулярах, а лис у ци-

ліндрі, внаслідок чого байка сприймалася як іронія по відношенню до учених мужів, 

які є чіпкими до лестощів на свою адресу. Безумовно, подібне розгортання смислу 

унеможливлено у байці Івана Крилова жіночим родом головних персонажів.  

Ще більш показовим щодо смислового перетворення першоджерела у перек-

ладі є текст байки Івана Крилова «Стрекоза и муравей», в якій введено родову опо-

зицію персонажів замість жіночого роду обох дійових осіб у байці Лафонтена: la 

cigale (цикада)та la fourmi (мураха). Іван Крилов не лише змінює рід мурахи з жіно-

чого на чоловічий, але й перетворює цикаду на бабку, що зумовлювалося цілком 

об’єктивними причинами культурного характеру, позаяк в Росії тих часів така кома-

ха була невідома. Заміна ж цикади на коника, який є найбільш наближеним до ори-

гінального образу за семантикою, очевидно, видавалася російському поетові недо-

речною з огляду на родову належність іменника, оскільки розмова двох чоловіків 

була б занадто суттєвим відхиленням від образного ладу вихідного тексту. Як наслі-

док, бабка була приреченою виконувати геть невластиві їй дії: стрибати (а не літати 

як усі звичайні бабки) та співати (при повній відсутності голосу у комах її виду), на-

солоджуючись життям у «м’яких муравах» (куди бабка може потрапити хіба що за 

щасливою нагодою) [про це див. Успенский 1962: 356]. 
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Проте навіть наявність таких не зовсім зіставних з реальністю деталей вияви-

лася не настільки руйнівною для загального художнього змісту твору, як зміна ґеш-

тальтів головних персонажів у перекладі. Адже в оригіналі йдеться про відмінності 

у ставленні до життя двох осіб жіночої статі, що відповідним чином трактувалося 

французькими ілюстраторами байки, які часто зображували бесіду дбайливої, охай-

ної господарки-мурахи в очіпку та фартушку та дещо екстравагантної цикади з гіта-

рою і у шалі. Виховний вплив байки дуже втратив у російському перекладі через 

появу персонажу чоловічого роду. За словами В.Г.Гака, російські педагоги відзнача-

ли, що, незважаючи на достатньо просту і зрозумілу мораль твору, симпатії й спів-

чуття школярів здебільшого бувають на боці шалапутної бабки, а не працьовитого 

господаря мурахи, оскільки із запропонованої Іваном Криловим родової ідентифіка-

ції персонажів випливає, що жадібний і недобрий мужик відмовляє у допомозі не-

щасній беззахисній жінці [Гак 1988: 60-61]. 

Таким чином, перекладацьке нехтування елементами сильної художньої пози-

ції, якими є фігури «маскулінність», «фемінінність» у ключових поетичних ґешталь-

тах вихідного тексту, прирікає на руйнацію як відповідні ґештальти, так і «несні 

конструкції» усього поетичного змісту першотвору.  Проте, варто зазначити, що 

специфіка кардинального паралаксу власне й полягає у принциповій неможливості 

повноцінного відтворення  ґештальту вихідного тексту в цілому. Якщо у випадках 

усувного паралаксу перекладачеві цілком під силу зберегти недоторканим художній 

зміст першотвору лише завдяки виявленню винахідливості при збереженні відпові-

дної родової ознаки, то за умов кардинального паралаксу фігура роду у складі ори-

гінального поетичного ґештальту є настільки міцно вкоріненою у художню структу-

ру тексту, що будь-які зміни стосовно цього ґештальту автоматично ведуть до ради-

кальних змін у смисловому просторі поетичного тексту.  

Вищевикладену тезу добре ілюструють українські та російські переклади пое-

зії Г.Гейне  „Ein Fichtenbaum steht einsam“.  Як вже згадувалося, зазвичай цей вірш 

Гейне наводиться разом з  класичним твором М.Ю.Лєрмонтова „На севере диком 

стоит одиноко...“  у ролі хрестоматійного прикладу  смислової  деконструкції оригі-

налу через відмінні матриці роду у вихідній та цільовій мовах.  Смислова домінанта 
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оригінального твору має майже графічні за своєю чіткістю обриси. В її основу пок-

ладено пристрасно-романтичні стосунки двох істот, які втілено в образах чоловічого 

та жіночого роду: це, відповідно, сосна (Fichtenbaum) і пальма (Palme): 

Ein Fichtenbaum steht einsam 

Im Norden auf kahler Höh. 

Ihn schläfert; mit weisser Decke 

Umhüllen ihn Eis und Schnee. 

Er träumt von einer Palme 

Die, fern im Morgenland, 

Einsam und schweigend trauert 

Auf brennender Felsenwand. 

У дослівному перекладі: На півночі самотньо стоїть смерека/сосна (чолові-

чій рід) на холодній вершині. Він дрімає під білим покривалом з криги та снігу і мріє 

(= йому сниться) пальма (жіночій рід), яка далеко, у Леванті, самотньо і мовчазно 

сумує на розпеченій скелі. 

Якщо родова опозиція чоловічій::жіночій нейтралізується у перекладі, як це 

трапилось у вірші М.Лєрмонтова, де обидва головні персонажі належать до жіночого 

роду (сосна і пальма), відповідній нейтралізації піддається і стрижнева колізія твору. 

Тоді всі інші вищезазначені лейтмотивні моменти поезії втрачають свою емоційну 

загостреність, оскільки романтична пристрасть оригіналу замінюється на відчуття 

суму за недосяжним: 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна. 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

Одета, как ризой, она. 

И снится ей все, что в пустыне далекой – 

В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утесе горючем 

Прекрасная пальма растет.              
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Цей приклад багато разів наводився у перекладознавчій літературі , оскільки  

він є наочним свідченням тих втрат, які тягне за собою незбереження в перекладі 

художньо вмотивованого граматичного роду. Проте наявність стосункової вісі 

він::вона у тексті перекладу сама по собі не означає автоматичного відтворення зго-

рнутого в ній художнього змісту першотвору.  Адже розгортання тексту недарма 

визначають як  безперервну пульсацію ґештальт відношень, в котрі вступають сло-

ва, регресивно коригуючи місце попередніх елементів у координатах гещтальтних 

кореляцій [Безпаленко 2010б: 17].  

Запаралелена структура  вірша  „Ein Fichtenbaum steht einsam“ у найліпший 

спосіб слугує вираженню двох лейтмотивних настроїв, якими просякнуто твір. Це 

спільність відчуття надзвичайної самотності, підкреслена як повтором слова  einsam 

(самотній) у першій, «чоловічій», та другій, «жіночій», частинах віршу, так і повто-

ром художніх деталей: обидва герої поезії перебувають у вкрай незатишних умовах, 

будучи ізольованими і відчуженими від навколишнього світу, -- смерека виросла на 

вершині, а пальма на спаленій сонцем скелі. Драматизм ситуації підсилюється за-

вдяки точному авторському вибору головних персонажів поезії: з одного боку, має-

мо досить схожі за зовнішніми ознаками – висотою, стрункістю, товщиною стовбу-

ра, -- смереку/сосну і пальму, що при поетичній персоніфікації цих дерев свідчить 

про їх більш глибокий зв’язок, імплікує можливість гармонійного поєднання двох 

дуже схожих істот. З іншого боку, Г. Гейне обирає дерева, які ніколи не трапляються 

в одній місцевості: смерека , сосна належать до флори помірного пояса північної пі-

вкулі, в той час, як пальма є суто тропічною рослиною. До того ж в поезії чітко за-

значені протилежні географічні орієнтири, -- смерека/сосна росте на глибокій півно-

чі, а пальма у Леванті (Morgenland), іншими словами, в одній з країн, які прилягають 

до східної частини Середземного моря (Сирія, Ліван, Єгипет, Ізраїль, Туреччина, 

Греція, Кіпр) [CЭС: 702]. Крім того, болісне відчуття приреченості на самотність, 

нездоланність перешкод, які постали між двома істотами, певною мірою закладено у 

самій сутнісній, родовій особливості головних героїв  – це дерева, тобто наділені 

життям створіння, що, однак, не здатні зрушити з місця.. 
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Отже,  художній зміст усього поетичного тексту характеризується такими 

провідними смисловими лініями  як : 1) схожість, спорідненість двох істот; 2) їх-

ня самотність, ізольованість від зовнішнього світу, приреченість на перебування 

далеко одне від одного. Збереження цих визначальних для художньої концепції тво-

ру смислових домінант у цільовому тексті можливо лише за умови, якщо обрані пе-

рекладачем чоловічій і жіночій образи не перешкоджатимуть відповідному семан-

тичному розгортанню цільового тексту . Так, скажімо, Афанасій Фет та Іван Хари-

тонов в  перекладах російською й українською мовами пропонують чоловічо – жі-

ночі пари  «дуб::пальма» і «сосна::дуб», які лише частково співвідносяться з образа-

ми першотвору в поетичній площині: 

На севере дуб одинокий               На Севере дальнем, над мрачною кручей, 

Стоит на пригорке крутом;          Стоит одиноко сосна, 

Он дремлет, сурово покрытый          И дремлет, укрытая снегом сыпучим, 

И снежным, и льдяным ковром.        Качаясь, над бездной она. 

Во сне ему видится пальма,               И грезится ей, что далеко – далеко, 

В далекой восточной стране,             Где знойное солнце встает, 

В безмолвной, глубокой печали,       Тоскует о ней тёмный дуб одинокий, 

Одна, на горячей скале.                      Что там на вершине растёт. 

(Переклад А.Фета)                              (Переклад І.Харитонова) 

На півночі дальній, на скелі похмурій 

Стоїть одинока сосна. 

І снігом укрита і кригою скута 

В дрімоті застигла вона. 

Їй сниться, що десь у країні далекій, 

В пустелі, де сонце кипить, 

Печально, недвижно на скелі спекотній 

Один, дуб зелений стоїть. 

(Переклад І.Харитонова) 

Насамперед, зовнішні відмінності могутнього розложистого дуба та високої, 

стрункої пальми або сосни значною мірою знімають гостроту драми двох схожих (!)  
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істот, яким не суджено бути разом. Крім того, у випадку «сосна::дуб» певним чином 

зневиразнюється і закладена у першотвір неможливість зустрічі героїв, їх вписаність 

у різні світи, оскільки сосна і дуб не лише співіснують в тій самій кліматичній зоні, 

але й досить часто трапляються поруч. Нарешті, слід зазначити, що образ дуба при-

мушує Афанасія Фета пожертвувати мотивом абсолютної ізольованості  обох героїв 

твору і замінити полярну скелю або вершину оригіналу на крутий пагорок, з огляду 

на те, що дуби  на диких скелях не ростуть. Цю обставину проігнорував Іван Хари-

тонов, який водружає дуба то на «вершину», то на «спекотну скелю», завдяки чому 

передає драматичний акцент оригіналу, але грішить проти об’єктивної істини. 

Такий самий недолік має й обрана Федором Тютчевим і Леонідом Первомай-

ським пара «кедр::пальма», відповідно у російському та українському варіантах пе-

рекладу. Адже, хоча такий вибір і задовольняє критерію схожості головних персо-

нажів, кедр і пальма не є представниками діаметрально протилежних географічних 

зон. Більш того, кедр взагалі важко асоціюється з північним ландшафтом, оскільки 

він росте в горах Малої й Південно-Західної Азії, в західних Гімалаях, в Криму, на 

Кавказі, в Середній Азії та Північно-Західній Африці. Щоправда, кедром часто не-

правильно називають кедрову сосну, яку, можливо і мали на увазі обидва перекла-

дачі, проте це два різні види дерев, що мають різні зони поширення. Отже тут, як і у 

попередньому випадку, істина упала жертвою бажання перекладача будь-якою ці-

ною зберегти фігуру «маскулінність» у поетичному ґештальті, що значно послабило 

типову для романтичного світосприйняття контрастність, на якій побудовано оригі-

нальний вірш. Позаяк текст, стрижневими образами якого є кедр і пальма, втрачає 

притаманне першотвору напруження, що виникає саме через визначену наперед не-

зустріч споріднених душ внаслідок їх належності до двох розімкнених всесвітів. Ці-

каво, що у перекладі Федора Тютчева нейтралізація спорідненості як важливої фігу-

ри текстового ґештальту супроводжується ще й значним пом’якшенням тих екстре-

мальних умов, у яких за оригінальною версією мають перебувати герої  поезії: кедр 

солодко (!) заснув, а про його сон дбайливо піклується буря (!), пальма теж почува-

ється доволі затишно, стоячи під «мирною блакиттю» «на світлому горбі»: 

На севере мрачном, на дикой скале,              Самотній кедр на стромині 
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Кедр одинокий под снегом белеет,               В північній стоїть стороні. 

И сладко заснул он в инистой мгле,              І кригою, й снігом укритий, 

И сон его буря лелеет.                                    Дрімає і мріє вві сні. 

Про юную пальму снится ему,                       І бачить він сон про пальму, 

Что в краю отдалённом Востока                    Що десь у південній землі 

Под мирной лазурью, на светлом холму       Сумує в німій самотині 

Стоит и растёт одиноко.                                  На спаленій сонцем скалі. 

(Переклад Ф.Тютчева)                                     (Переклад Л.Первомайського) 

Таким чином, фігура роду у ґештальті мовного знаку не може бути самоціллю 

при перекладі, оскільки вона є тією ланкою, що міцно пов’язана з багатьма смисло-

вими лініями поетичного твору, і не може вивільнитися від них без часткової смис-

лової руйнації усього поетичного цілого. Саме у цьому і полягає суть  кардиналь-

ного паралаксу, тобто тих відмінностей в ґештальтах мовних знаків, що за умов 

перетворення останніх на ключові поетичні знаки твору, стають нездоланною пере-

шкодою на шляху до створення аналогічного за своїм художнім змістом тексту пе-

рекладу. Адже фігура роду виступає у такому випадку не лише елементом певного 

поетичного знаку, але й безпосередньою складовою загально текстового поетичного 

змісту. 

Звичайно, характер та ступінь участі, що її бере поетичний рід у вибудовуван-

ні смислових структур художнього тексту, великою мірою залежить від таких  чин-

ників як варіативність або фіксованість фігури роду у поетичному ґештальті на 

рівні загальнонаціональної поетичної картини світу, а для ґештальтів з фіксованою 

фігурою роду, своєю чергою, важливим виявляється ступінь їх архетипічності.  

Саме зазначені фактори визначають складність тих структур внутрішньої семіотики, 

що становлять несні конструкції образності першотвору і мають у певному, немину-

че трансформованому вигляді бути переданими у перекладі. 

 

5.3.1. Кардинальний поетичний паралакс при відтворенні варіативного ґешта-

льту ( рівень текстового ґештальту) 
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Найменша ускладненість побудов внутрішньої семіотики, з цілком зрозумілих 

причин, спостерігається у поетичних ґештальтах  з нефіксованою фігурою роду, які 

на відміну від так званих сталих ґештальтів не мали можливості отримати художньо 

значимі комбінаторні зв’язки у значному корпусі попередніх поетичних контекстів. 

Тому форматування поетичного змісту таких ґештальтів відбувається головним чи-

ном безпосередньо на рівні тексту, в якому вони трапляються, а поетичний паралакс 

у системі «оригінал  -- переклад» зводиться здебільшого до відмінностей у гендер-

них конотаціях вихідного та цільового образу, без наявності будь-якої крос-

текстової смислової перспективи, що структурується на основі комбінаторних 

зв’язків, закладених на рівні загальнонаціональної поетичної картини світу.   

У стосунках саме такої художньої неадекватності з оригіналом перебуває пе-

реклад поезії Едгара А.По “Sonnet – silence”, виконаний Анатолієм Онишком. Клю-

човий образ цього віршу репрезентовано сутністю silence, котра не здобула одноз-

начної гендерної інтерпретації в англомовній поетичній традиції. В оригінальному 

вірші silence осмислюється автором як істота чоловічого роду, що має два лики, два 

життя. Перша з іпостасей її існування співзвучна з добре відомим будь-якій людині 

настроєм суму за втраченим і неповторним; це істота на ім’я «не повернути», яка, 

однак, належить до площини повсякденного життя. Інша є породженням недоступ-

них для смертного сфер, і зустріч з нею означає, що людина має внутрішньо приго-

туватися до свого скорого поєднання з цим незбагненим світом. Фігура чоловічого 

роду у поетичному ґештальті  «silence» задає освячену англійською культурною 

традицією систему координат для потрактування стрижневого образу: суворість, 

жорсткість реальності, яку він представляє; величність та потужність сил, що стоять 

за нею. 

SONNET – SILENCE 

There are some qualities – some incorporate things, 

That have a double life, which thus is made 

A type of that twin entity which springs 

From matter and light, evinced in solid and shade. 

There is a two-fold Silence – sea and shore – 
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Body and Soul. One dwells in lonely places, 

Newly with grass o’ergrown, some solemn graces, 

Some human memories and tearful lore, 

Render him terrorless: his name’s “No more.” 

He is the corporate Silence: dread him not! 

No power hath he of evil in himself; 

But should some urgent fate (untimely lot!) 

Bring thee to meet his shadow (nameless elf, 

That haunteth the lone regions where hath trod 

No foot of man), commend thyself to God! 

Натомість у перекладі зникає лейтмотивна для оригіналу сталева нота: фігура 

«фемінінність» у поетичному ґештальті  «тиша» дещо змінює загальну тональність 

усієї поезії: 

Тиша 

Є сутності й властивості, які 

Живуть двоїсто, суть їх глибінь 

У тому, що природою близькі 

Матерія і світло, річ і тінь, 

І Тиша є двоїста: тверді й вод, 

Душі і тіла незбагненна суть 

ЇЇ у затишку глухих безлюдь. 

У спогадах гірких винагород 

Вона звучить словами “не вернуть!” 

Ця Тиша віковічна – ні добра  

Вона не принесе тобі, не зла. 

Коли ж, як слід злощасного тавра, 

Прилине Тиша, наче тінь крила 

З країв, де крок і слово завмира,-- 

То ввірся Господу! Прийшла пора. 
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 Одвічна пов’язаність жіночого образу з архетипом матері надає істоті на ім’я 

«не повернути» менш зловісного характеру, і навіть якщо тиша в цільовому тексті і 

сприймається  як синонім смерті, то остання постає в ролі більш природної, менш 

насильницької сутності – це, певною мірою, повернення до початку, до «материнсь-

кого лона» небуття. Тональність перекладу набуває м’якості не лише за рахунок жі-

ночого роду слова тиша, але й завдяки загальному домінуванню у цільовому тексті 

слів жіночого роду, що використовуються на позначення тих сугностей, які є важли-

вими для поетичного змісту аналізованого твору: сутність, властивість, суть, при-

рода, матерія, річ, тінь, твердь, душа, пора. Значним є й масив слів середнього ро-

ду: світло, тіло, добро, зло, тавро, слово, крило. Слова ж чоловічого роду посідають 

останнє місце за чисельністю: затишок, слід, крок, Господь. 

Таким чином, у цьому випадку поетичний паралакс зводиться до незбігу фігу-

ри роду у ґештальтах silence / тиша з наступним поетичним розгортанням відмінних 

тлумачень, що базуються на розумінні концептів «маскулінність» / «фемінінність» у 

культурах вихідної та цільової мов. Отже, центром ваги у створенні поетичного па-

ралаксу можна вважати текстовий ґештальт.  

 

5.3.2. Кардинальний поетичний паралакс при відтворенні сталого ґештальту 

(рівень крос-текстового ґештальту) 

У цьому випадку трактування власне текстового вихідного ґештальту є недо-

статнім для його адекватної художньої оцінки, внаслідок наявності у структурі ґеш-

тальту певних крос-текстових комбінаторних зв’язків фігури роду з іншими фігура-

ми , що неминуче виявляються пріоритетними для визначення поетичного змісту 

ґештальту першотвору. 

 Цей різновид поетичного паралаксу можна прокоментувати на прикладі одної 

з найбільш відомих поезій Е.Дікінсон “Because I could not stop for Death” та її украї-

нських перекладах, виконаних Максимом Стріхою і Наталією Тучинською. Останні 

представляють оригінал у вірному за змістом, але досить спотвореному з позицій 

реконструкції авторської образності вигляді саме через неможливість адекватного 

відтворення поетичного роду ключового персоніфікованого персонажу вірша. Адже 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


330 

 

в оригінальному творі перед жінкою з‘являється ввічливий кавалер, сильний, впев-

нений у собі чоловік на ім’я Смерть, заради галантності якого вона залишає всі свої 

справи: 

Because I could not stop for Death – 

He kindly stopped for me – 

The Carriage held but just Ourselves – 

And Immortality. 

We slowly drove – he knew no haste 

And I had put away  

My labor and my leisure too, 

For His Civility –      [PED, 199] 

Згодом цей залицяльник протистоїть  у вірші іншому чоловічому образу, що 

має глибоке символічне значення – Сонцю (Sun): 

We passed the School where Children stove 

At recess – in the Ring – 

We passed the Fields of Gazing Grain – 

We passed the Sun – 

 Or rather – He passed Us 

Однак протиборство є нерівним, і ці рядки неначе проводять межу між живим 

і мертвим, оскільки згасаюче сонце вже не має ніякої влади над ліричною героїнею 

твору, його життєвість перебуває в разючому контрасті з її душевним станом. Звідси 

виникає відчуття, що радше сонце проходить повз подорожан, ніж вони проїжджа-

ють повз сонце: лірична героїня начебто втратила здатність до самостійного руху, і 

час залишає її позаду у товаристві переможця-смерті. Очевидно, що першотвір по-

будовано на актуалізації таких провідних фігур крос-текстового ґештальту Death на 

рівні усієї англомовної картини світу як «домінантність / владність» та «тріумфаль-

ність», що набувають неминучої контекстуальної імперативності поряд з фігурою 

«галантність», яка виділяється в термінах текстового ґештальту. 
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Обидва вищезгадані українські переклади нівелюють поетичну семантику го-

ловного образу твору (Death), замінюючи чоловічий рід персонажу на жіночий 

(Смерть): 

Я не просила – ждала Смерть                    Я не шукала смерті, тож 

Сама під ворітьми –                                     Вона прийшла до мене. 

І сіли до її Візка                                             У повіз сіли з нею ми – 

Утрьох з Безсмертям ми –                          Й Безсмертя. Не шалено 

Повільно їхали – бо ж їй                            Женемо: поспіху нема. 

Спішить нема причин –                             Уже позаду милі. 

Для неї вбік відклала я                                Мені відкласти довелось 

                                                                   І праці, і дозвілля   

                                                                                  [СВ: 93]. 

Свій труд і свій спочин  

[ Л (1): 174].                                               

 

 Безумовно, що після втрати фігури «маскулінність» у ґештальті смерті, авто-

ри перекладу вимушені погодитися і з усіма іншими втратами семантичної глибини 

образу, що його надає структура крос-текстового ґештальту Death на рівні англомо-

вної поетичної картини світу, а, саме, з нівельованим представленням мотивів влад-

ності та всепереможності смерті. Очевидно, не можна визнати вдалою також спробу 

зберегти чоловічий рід образу Сонця, адже, по-перше, фраза про те, що подорожани 

проминули час Вечірньої Зорі, звучить дещо штучно, а по-друге, зникає гостра опо-

зиція оригіналу  Смерть – Сонце: 

Шкільний ми проминули двір 

Де грались Школярі – 

Поля ми проминули – й час 

Вечірньої зорі – 

Чи радше – він нас проминув –  [ Л (1): 174].                                               

Набагато кращим видається запропонований російським перекладачем варі-

ант, який зберігає ядро образу: Или, вернее, Солнца Шар // В пути оставил Нас – [ 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


332 

 

БВЛ, 500]. Проте ця перекладацька знахідка щодо донесення роду алегоричної персо-

ніфікації першотвору залишається малокорисною внаслідок того, що образ смерті в 

російському перекладі має жіночій рід, продиктований вимогами російської мовної 

картини світу. 

Навряд чи вдалою є й відчайдушна спроба російських перекладачів 

О.Денисової  та А.Грибанова побороти супротив вихідного матеріалу шляхом 

нав’язування текстові перекладу дещо дивних гібридних утворень: 

Хотела затеряться я                                                Я шла, как будто смерти нет,  

В полях цветущей ржи,                                            В один из летних дней, 

Но Смерть – любезный кавалер,                           Но мимо ехал мистер Смерть  

Попробуй, откажи!                                                 И придержал коней. 

Не помню, как уселись мы                                      К нему я села в экипаж 

С бессмертием втроём                                           (С Бессмертьем трое нас)                                                                                                                                 

И покатил фургончик нас                                       И под любезный разговор 

                                                                                    От жизни отвлеклась   [ГА]. 

Под горку вечерком  [ДО] 

Адже відверта кострубатість висловлень на кшталт «Смерть – любезный кава-

лер» та «мистер Смерть» пояснюється не лише їхньою граматичною неприродніс-

тю, але й загальною неузгодженістю з ґештальтом смерті в культурі цільової мови. 

5.3.3. Кардинальний поетичний паралакс при відтворенні ґештальту архетипі-

чного характеру ( рівень крос-текстової ґештальт-формули) 

Проблеми, пов’язані з декодуванням елементів ґештальт-формули у персоні-

фікованій сутності першотвору, набувають актуальності, як правило, у тих випад-

ках, коли ця сутність є міцно вкоріненою у концептуальний каркас міфопоетичного 

світобачення. Прикладом може слугувати камертоний образ місяця у вірші Вальтера 

де ля Мера “Silver” та його російському перекладі, виконаному Г.Симановичем. У 

першотворі це істота жіночого роду у срібних черевичках, під чиїм м‘яким поглядом 

будь-яка річ оточуючого світу перетворюється на сяюче срібло: 

Silver 

Slowly, silently, now the moon 
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Walks the night in her silver shoon; 

This way and that, she peers, and sees 

Silver fruit upon silver trees; 

One by one the casements catch 

Her beams beneath the silvery thatch; 

Couched in his kernel, like a log, 

With paws of silver sleeps the dog; 

From their shadowy cote the white breasts peep 

Of doves in a silver-feathered sleep; 

A harvest mouse goes scampering by 

With silver claws and a silver eye, 

And moveless fish in the water gleam, 

By silver reeds in a silver stream  [АП, 162] 

Ця фемінінна м’якість, що задає загальну стилістичну тональність усього вір-

ша, вписана у текст не лише завдяки фігурі жіночого роду в поетичному ґештальті 

moon, але й епітетами „slowly, silently”, експресивним дієсловом 

„peer”(„вдивлятися”), які передають притаманні жінці стриманість, обережність і 

граціозність. Сам поетичний контекст наполегливо підштовхує до висвітлення конс-

тантних фігур з крос-текстового ґештальту moon, що були виділені у попередньому 

розділі на рівні англомовної поетичної картини світу: «магічність / ворожба» та «не-

реальність / потойбічність». Місяць-жінка є творчинею іншого, срібного світу, ома-

нливої, казкової реальності, в яку на певний час поринають усі живі істоти.  

До того ж, ключове слово вірша  silver (срібло) має в європейській культурі 

символічний зв‘язок саме з жіночим уособленням місяця. адже  за канонами тради-

ційної символіки сонце асоціюється з чоловічим началом та золотом, а місяць з жі-

ночим началом та сріблом, тобто маємо виділення оніричного кореляту у поетично-

му ґештальті  moon.  Потрібно зазначити, що це слово характеризується  у творі не 

лише семантичною, але й фонічною лейтмотивністю як завдяки своїй винесеності у 

заголовок і частим повторам у тексті поезії, так і за рахунок алітераційних та асона-

нсних алюзій на нього, що пронизують увесь вірш: slowly, silently, sleep і.т.д. Типові 
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для жіночого образу імплікації – чарівність, м’якість, ніжність, таємничість – підк-

реслені милозвучністю слова silver: сонорним [l], м’яким [s], та легким голосним 

переднього ряду [i]. Менш мелодійний [r] присутній у слові лише орфографічно. 

Якщо додати до цього ту обставину, що фонічна палітра оригіналу витримана у лег-

ких, «світлих» тонах через домінування у ній голосних переднього ряду (75%) і до-

сить малу кількість «важких» голосних заднього ряду (25%), то можна сказати, що 

образ місяця виконаний так би мовити «на пуантах». 

Крім того, саме через ключову звуко-смислову ланку – слово silver – оригіна-

льний вірш отримує чітке фоніко-семантичне окільцювання: м’яка хода місяця-

жінки у срібних черевичках –  срібні риби у срібному водоймищі:  

Slowly, silently, now the moon 

Walks the night in her silver shoon; 

……….. 

And moveless fish in the water gleam, 

By silver reeds in a silver stream   

Перекличка фоніко-семантичних структур у перших та останніх рядках, котрі 

являють собою найбільш значимі після заголовку стилістичні позиції будь-якого ху-

дожнього твору,  визначає й певний семантичний вектор на рівні архетипічного 

зв’язку: місяць – жінка – водна стихія, що дозволяє говорити про виділення ще й 

оніричного кореляту («вода»). 

Отже, ґештальт-формула поетичного знаку moon, що реалізується в аналізова-

ному  тексті, складається з 1) фігур «магічність / ворожба» та «нереальність / потой-

бічність»; 2)  оніричних корелятів «срібло» і «водна стихія». 

Вочевидь відмінні координати поетичного змісту запропоновано у друготворі: 

попри те,, що російська мовна картина світу надає можливість метафоричного вті-

лення місяця у двох родових іпостасях (чоловічій – “місяць” та жіночій – “луна“), 

перекладач обирає протилежний оригіналові чоловічий рід: 

Серебряное 

В туфлях серебряных месяц нарядный 

Ходит и ходит в ночи непроглядной; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


335 

 

Чуть он задержит серебряный взгляд –  

Сад серебрится, и вишни горят, 

Жмурятся окна от лунного блеска, 

И серебрится в лучах занавеска; 

Пёс безмятежно в своей конуре  

Спит и не знает, что он в серебре; 

Луч в голубятне, и снится голубке 

Сон о серебряноперьевой шубке; 

Мышка бежит – в серебре коготки 

И серебром отливают зрачки; 

И, неподвижна в протоке лучистой, 

Рыба горит чешуёй серебристой. [АП, 163] 

Як бачимо, головна дійова особа цього ліричного вірша несподівано перетво-

рюється у перекладі на франта – як через необхідність чоловікові носити присутні у 

першотворі срібні черевички, так і через додавання відсутнього у вихідному тексті 

епітету “нарядный“.  Акцент на пишному вбранні місяця дещо знижує образ, позба-

вляє його тієї суцільної природності і самодостатності, якими характеризується в 

оригіналі she-moon.  До того ж місяць наділено не властивою йому у вихідному тек-

сті активністю та енергійністю: повільну, котячу ходу нічного світила :“slowly, si-

lently” , ”walks the night“,  що є водночас урочистою і розкутою, замінено у перекла-

ді на дещо метушливе “ходит и ходит в ночи непроглядной”. На додаток, переклад 

має відмінну від першотвору звуко-семантичну тональність, яка визначається, на-

самперед, фонічною структурою слова «Серебряное». Це, зокрема, вагомий голос-

ний заднього ряду [о] та подвійне різкувате [р]. Суттєво змінюється і пропорція го-

лосних переднього та заднього ряду: відповідно 59% і 41%. 

Можливо, ці зміни є й цілком доречними з огляду на чоловічий рід місяця у 

перекладі, проте таке трактування образу слід визнати вельми далеким від оригіна-

льного, яке дозволяє експлікувати чотири елементи у складі ґештальт-формули пер-

соніфікованої сутності moon. 
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Потрібно зауважити, що на противагу досить широкому висвітленню проблем 

відтворення роду парних образів у перекладі, аналогічний ракурс дослідження сто-

совно одиночних образів, можна сказати, залишився майже поза увагою філологів. 

Чи не єдиним неодноразово цитованим прикладом нагадування про цю проблему є 

перекладацькі спостереження Максима Тадейовича Рильського. Той факт, що пи-

тання гендерних аспектів ключового поетичного образу у вихідному та цільовому 

текстах було порушено саме Максимом Рильським, який є насамперед поетом, а вже 

потім перекладачем і перекладознавцем, свідчить про природу такого явища як пое-

тичний рід. Адже досить часто смислові структури поетичного твору, котрі виника-

ють завдяки гендерним обертонам ключового образу і часто є наслідком розгортан-

ня ґештальт-формули персоніфікованої сутності, являють собою ту матерію, що 

пов’язана з квінтесенцією поетичного, поезії як такої, і тому найбільш чутливим до 

їх присутності є творець оригінальних поетичних творів, людина з бездоганним пое-

тичним слухом. Гостре відчуття унікальності кожного художнього твору наклало 

свій відбиток і на перекладацькі принципи М. Рильського, які він задекларував у по-

леміці з А.В.Федоровим, наголошуючи на тому, що проблема художнього перекладу 

це проблема передусім художня і лише потім лінгвістична. Тому задля її вирішення 

необхідно звернути увагу на естетику, розглядати переклад як мистецтво слова, тоб-

то не лінгвістично, а літературознавчо [Рыльский 1986: 57, 88].  

З цих позицій точний переклад художнього тексту, на думку Максима Рильсь-

кого, є неможливою справою, він не по силі навіть найталановитішім перекладачам, 

оскільки будь-який художній твір живе лише на тій мові, якою його написано, вна-

слідок чого усі переклади, не виключаючи тих, що є «кращими за оригінал», явля-

ють собою тільки «відображення, – неживі тіні живого організму, як усе живе – не-

повторного». Як красномовне свідоцтво викладеної тези М.Рильський наводить саме 

факти вимушеної заміни граматичного роду іменника в поетичному перекладі [Ры-

льский 1986: 132]. Власне така ситуація виникла при відтворенні українською мо-

вою нижченаведеного фрагменту з поеми О.С.Пушкіна «Евгений Онегин»: 

Красавиц много на Москве,  

Но ярче всех подруг небесных 
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Луна в воздушной синеве. 

Но та, которую не смею 

Тревожить лирою моею, 

Как величавая луна,  

Средь жен и дев блестит одна. 

Та обставина, що в українській мові російське слово жіночого роду «луна» має 

лише один варіант перекладу – це слово чоловічого роду «місяць», здавалося б 

нав’язувала Максимові Рильському очевидне перекладацьке рішення. Тим більше, 

що шлях, до якого вдалися польський та словацький перекладачі поеми Адам Важик 

та Янко Есенський, скориставшись астрономічним терміном Luna, був неприйнят-

ним в українському перекладі з огляду на існування в українській мові слова «луна», 

котре перекладається як російське «эхо». Проте, як зазначає М.Т.Рильський, сам об-

раз місяця теж мав би в цільовому тексті  доволі сумнівний художній статус, оскіль-

ки він споконвічно вважався в українській культурі символом чоловічої, а не жіно-

чої вроди. Тому українській перекладач, за його власним виразом, «наважився» за-

мінити «луну» оригінала «зіркою»: 

Зірок багато єсть у ночі, 

Багата на красунь Москва, 

Але найбільше вабить очі 

Сріблиста зірка ранкова. 

Але вона, перед котрою 

Я мовкну з лірою  дзвінкою, 

Зорею ранньою вона 

Блищить серед зірок одна. 

Достатньо показовим є те, що вдавшись до цієї цілком обґрунтованої заміни, 

М.Рильський коментує свій перекладацький хід у досить обережний спосіб: «Мені 

здається, що я мав рацію, давши тут «рання зірка». Я змінив образ, але не вбив йо-

го» (курсив мій – О.Д.) [Рыльский 1986: 142]. Така стримана оцінка є зрозумілою, 

зважаючи на ту смислову зарядженість, якою характеризується як  образ місяця, так 

і образ зірки в російській та українській поетичних картинах світу. Проте, якщо у 
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наведеному прикладі можна констатувати наявність лише усувного поетичного па-

ралаксу, котрий, за умов вдалого перекладацького рішення, не дається взнаки на рі-

вні художнього змісту твору, то при  кардинальному поетичному паралаксі аналогі-

чна, але дещо модифікована ситуація – коли жінка, що виступає головним персона-

жем англомовного твору, багаторазово ототожнюється з місяцем – кардинальні ар-

хітектонічні зсуви у художньому змісті цільового тексту є неминучими.  

 

5.3.3.1. Амальгамний ґештальт і його перекладність 

Саме такої поетичної ваги набуває рекурентний образ місяця в драмі Вільяма 

Шекспіра «Антоній і Клеопатра», де він співвідноситься з головним персонажем 

п’єси – єгипетською царицею Клеопатрою, характер якої, на думку багатьох літера-

турних критиків, є одним з найкращих шекспірових творінь. Його суперечливість, 

примхливість, магічна привабливість, що перебувають в узгодженості  зі складністю 

та витонченістю стосунків і подій, з самим духом місця та часу, важко піддаються 

однозначному трактуванню.  

 За словами Івана Франка, в Клеопатрі В.Шекспір надає «малюнок жінки з 

безмірно скомплікованою психікою», причому усі елементи жіночої вдачі змішані в 

ній «в дивну, оригінальну цілість. Легковажна і малодушна або й зовсім глупа в ді-

лах, до яких треба мужчини, вона виявляє безмірне душевне богацтво, ріжнород-

ність і попросту геніяльність у ділах чисто жіночих, навіть у тій специяльній «жіно-

чій льогіці», що в очах мужчини являєть ся повною нельогічністю, а для жінки така 

натуральна, як намисто зложене з блискучих перлин, насиляних на копійну нитку. 

Щоб змалювати таку жінку у весь ріст і не випасти ніде з ролі, не попасти в переса-

ду, в карикатуру, змалювати її правдиво, а при тім з любов’ю, без пессимізму,  здо-

бути і вдержати для неї нашу симпатію і навіть подив, не заказуючи при тім її хиб і 

її повної неморальності, на се треба було незвичайної геніяльності, се могло вдати 

ся тільки одному Шекспірови, тай йому тілько раз, у виємково щасливій хвилі»[ 

Фpанко 1901:  IV]. Така поліфонічність образу, смисл якого «неможливо розчинити 

в поняттях» [Бахтин 1979: 362], найкраще розкривається через його ізомофність 

ключовому архетипічному символу драми – місяцю. Позаяк навколо останнього зі 
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стародавніх часів формувався цілий комплекс уявлень та асоціацій, переважна біль-

шість яких тією чи іншою мірою актуалізовано як у тексті п’єси, так і в далекому 

контексті – тобто в інших шекспірівських творах. 

Причиною особливої ролі та місця лунарного символу в смисловому полі 

п’єси є, насамперед, та унікальність шекспірівських трагедій, котра була вичерпно і 

рельєфно охарактеризована М.Бахтіним у внутрішній рецензії на працю Л.Пінського 

«Шекспір» (1971). За словами М.Бахтіна, Л.Пінський «чудово розкриває всесвіт-

ність (у сенсі символічного охоплення дією усього світу) і, так би мовити, всечас-

ність (у сенсі охоплення усього часу людського роду) трагедій Шекспіра. Сцена ше-

кспірівського театру – увесь світ (Theatrum Mundi). Це надає тієї особливої значу-

щості, часто величності кожному образу, кожній дії, кожному слову в трагедіях Ше-

кспіра, які ніколи вже не поверталися в європейську драму (після Шекспіра усе по-

мілішало у драмі). 

 З цим пов’язана і особлива космічність (і мікрокосмічність) образів Шекспіра. 

Космічні тіла та сили – сонце, зорі, води, вітри, вогонь – або безпосередньо беруть 

участь у дії, або постійно фігурують, причому саме у своєму космічному значенні, у 

мові дійових осіб. Якщо ми розглянемо ці ж самі явища у драмах нового часу, особ-

ливо ХІХ століття (окрім Вагнера), то легко переконаємося, що з космічних тіл і сил 

вони перетворилися на елементи пейзажу (з легким символічним відтінком). Це пе-

ретворення космічного на пейзажне відбувалося протягом ХVII і XVIII століть (ко-

смічний аспект цих явищ майже повністю відійшов до наукового мислення)» [ Бах-

тин 1979: 411]. 

Як зазначає далі М.Бахтін, ця провідна відмінна риса шекспірівських трагедій 

успадкована від середньовічного театру та народно-видовищних форм. Саме звідти 

прийшло у п’єси Шекспіра те несупроводжуване ясним усвідомленням живе відчут-

тя усього театрального дійства як певного символічного обряду, котре, своєю чер-

гою, було запозичене як театром середньовіччя, так і античною трагедією, з прадав-

ніх релігійних обрядів.  

Шлях, яким ці обряди розвивалися та поступово перетворювалися на світську 

драму, не має чіткого наукового пояснення, але, на думку М.Бахтіна, важливим і ве-
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ликою мірою визначальним для ключових характеристик народженої таким чином 

світської драми є те, що «відпадіння релігійного осмислення і релігійного догматиз-

му зробило можливим вільну художню творчість у драмі, але обрядовість як сукуп-

ність певних формальних особливостей збереглася і на світському етапі розвитку. Ці 

риси обрядовості – всесвітність, всечасність, символізм особливого роду, косміч-

ність – отримали художньо-жанрове значення. На цьому етапі розвитку обряду у 

жанр дійшла до нас давньогрецька трагедія. На цьому ж етапі створювалися і траге-

дії Шекспіра» [ Бахтин 1979: 412]. 

По суті, йдеться про відлуння у шекспірових п’єсах прадавньої усної культу-

ри,  побудованої на ритуалі, котра, за твердженням Ю.Лотмана,  наділена, як це не 

парадоксально звучить, більш складною семіотичною структурою, ніж культура пи-

семна. Адже, якщо слово, літера чи ієрогліф позначають смисл, то ідол або курган 

нагадують про нього,  з чого виникає орієнтованість писемної культури на минуле 

(пам’ять), а усної культури на майбутнє. Звідси походить і суцільно відмінне пере-

живання ландшафту, санкціоноване канонами двох різних типів культур: безписем-

на культура сприймає природні явища як знаки, що нагадують або передбачають, 

натомість писемна культура розглядає природу як текст, що містить певне повідом-

лення, шукаючи у ній закони, а не прикмети. У цьому зв’язку Сократ розцінював 

появу писемності «не як прогрес культури, а як втрату нею високого рівня, досягну-

того безписемним суспільством»  [Лотман 1997: 8-10]. 

Вищенаведені міркування красномовно свідчать про ґатунок шекспірівської 

образності, висоту та масштабність її символічного рівня, а, отже, про необхідність 

особливого підходу до тлумачення образу в драмах В.Шекспіра, тим більше, коли 

йдеться про архетипічний образ, на кшталт місяця, який до того ж є контекстуально 

сумірним з головним персонажем п’єси. У цьому сенсі цікавим видається співстав-

лення двох провідних жіночих образів у драмах Шекспіра – Клеопатри і Джульєтти 

– з погляду їх образного потрактування через архетипічні символи сонця та місяця. 

Якщо Клеопатра, яка являє собою втілення квінтесенції усього жіночого, у символі-

чній площині співвідноситься з місяцем – класичним покровителем жіноцтва, суто 
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жіночим символом,– то сповнена високого почуття Джульєтта ототожнюється з со-

нцем.  

Остання метафора, що є чужорідною для англо-американської поетичної кар-

тини світу, згідно з якою сонце виступає образною паралеллю чоловічого начала, 

надає надзвичайно виразну характеристику образу Джульєтти – того незвичайного 

створіння, яке за чистотою, щирістю та відданістю значно перевищує пересічних 

представниць своєї статі, місяцеподібних у непостійності, слабких за духом і мінли-

вих у бажаннях. 

Смислотвірний характер вищезгаданих архетипічних символів в обох п’єсах, 

центральними персонажами яких виступають Клеопатра і Джульєтта, підтверджу-

ється їх повторюваністю у відповідних творах, яка є найбільшою за кількісними по-

казниками у співставленні з іншими шекспірівськими п’єсами. Про це свідчить ана-

ліз десяти драм ( «Гамлет», «Король Лір», «Отелло», «Макбет», «Ромео і Джульєт-

та», «Антоній і Клеопатра», «Ричард ІІ», «Ричард ІІІ», «Життя і смерть Короля Джо-

на», «Юлій Цезар»), семи комедій («Троїл і Кресида», «Все добре, що добре закін-

чується», «Дванадцята ніч», «Віндзорські  жартівниці» , «Міра за міру», «Два веро-

нці», «Приборкання норовливої») та трьох романтичних драм («Буря», «Зимова каз-

ка», «Цимбелін»): 

 

Частотність використань образів «місяць» і «сонце» у творах В.Шекспіра 

                 Місяць               Сонце  

П’єса кількість обра-

зних  

використань 

П’єса кількість обра-

зних  

використань 

Сон у літню ніч        18 Ромео і 

Джульєтта 

         16 

Антоній і  

Клеопатра 

        9 Сонети           12 

Король Лір         7 Цимбелін             7 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


342 

 

Зимова казка         5 Гамлет             6 

Буря          5 Ричард ІІ            6 

Отелло          3 Життя і смерть  

короля Джона 

 

           6 

Гамлет          3 Зимова казка            6 

Ромео і 

Джульєтта 

        2 

 

Антоній і  

Клеопатра 

 

           5 

Приборкання  

норовливої 

        1 Буря             5 

Міра за міру         1 Два веронці 

 

            5 

Макбет         1 Король Лір            4 

Юлій Цезар         1 Ричард ІІІ            4 

Життя і смерть  

короля Джона 

 

        1 

Дванадцята ніч            4 

Два веронці 

 

 Сон у літню ніч            4 

Дванадцята ніч         1 Макбет            3 

Ричард ІІ         1 Отелло            3 

Сонети          1 Все добре, що  

добре закінчується 

 

           3 

Все добре, що  

добре закінчується 

         0 

 

Приборкання  

Норовливої 

 

          2 

Троїл і Кресида          0 Міра за міру           2 

Цимбелін          0 Юлій Цезар           2 

Віндзорські жартів-

ниці 

         0 Віндзорські жартів-

ниці 

          1 

Ричард ІІІ           0 Троїл і Кресида           0 
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Як свідчать вищенаведені дані, п’єса «Антоній і Клеопатра» посідає другу по-

зицію за кількісним використанням образу місяця, поступаючись лише романтичній 

драмі «Сон у літню ніч». Безпосереднє ототожнення місяця з єгипетською царицею 

у межах метафоричного виразу має місце наприкінці твору, коли Клеопатра, пере-

буваючи у пастці трагічних обставин, зрікається своєї жіночої суті і присягається 

віднині бути твердою і рішучою: My resolution plac’d, and I have nothing // Of woman 

in me: now from head to foot // I am marble-constant, now the fleeting moon // No planet 

is of mine  [CW: 1170]. Варто уваги, що саме цю метафору з концептуальним змістом  

КЛЕОПАТРА -- ЦЕ МІСЯЧНА, ФЕМІНІННА СТИХІЯ,  знаходить за потрібне про-

коментувати Іван Франко у своєму коментарі до перекладу П.Куліша, надаючи до-

даткове пояснення, що підкреслює символічний зв’язок між місяцем і Клеопатрою: 

«Місяць був Клеопатрина звізда» [Франко 1901 :179].  

Загалом образ місяця трапляється у драмі дев’ять разів у різних асоціативних 

іпостасях, що надає йому статус крізного образу п’єси. Кожне зі згадувань цього жі-

ночого символу зв’язує у воєдино образ місяця та образ Клеопатри, що супроводжу-

ється виділенням певних фігур. Крім того, деякі важливі риси характеру Клеопатри, 

не підкріплені безпосереднім співвіднесенням з властивостями місяця у тексті п’єси, 

корелюють з ним у більш далекому контексті, отримуючи крос-текстове підтвер-

дження на рівні як авторської, так і загальнонаціональної поетичної картини світу. 

Внаслідок такого інтратекстового та крос-текстового вмотивування образної одини-

ці створюється амальгамний ґештальт, який у контрапунктний спосіб об’єднує 

цілу низку фігур, виділених завдяки багаторазовому висвітленню можливих 

ліній асоціативного зв’язку в метафорі «Клеопатра  = місяць». 

 

5.3.3.1.1. Експліцитні фігури амальгамного ґештальту 

Під експліцитними фігурами амальгамного ґештальту розуміються ті фігури, 

що можна дешифрувати з метафоричного використання мовного знаку moon , безпо-

середньо у тексті п'єси.  

І. Фігура: непостійність, мінливість, зрадливість 

ІІ. Фігура: слабовольність, безхарактерність 
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Оніричний корелят: водна стихія 

Інтратекстове структурування ґештальту. За часів Шекспіра семантика мі-

нливості належала до провідних мотивів, які актуалізувалися через символ місяця, 

про що свідчить питома вага відповідних прикладів з інших шекспірівських п’єс. 

Протягом наступних століть цей вектор концептуального змісту значно втратив свої 

позиції в англомовних поетичних текстах, що пов’язано з тими змінами у поетично-

му світобаченні, котрі були описані М.М. Бахтіним: вони полягають у згортанні ко-

смічного виміру художньої картини світу. Проте за шекспірівської доби образ кос-

мічних тіл характеризувався стереоскопічністю, внаслідок своєї сполученості із 

впливом космічних сил, котрі брали безпосередню участь у дії п’єс. Тому символіч-

на співвіднесеність «місяць-мінливість» має у контексті шекспірівських творів спе-

цифічну ґештальт-формулу: «місяць-мінливість-першостихія води». 

Очевидно, найбільш показовим епізодом, що декларує ізоморфність рис хара-

ктеру Клеопатри та властивостей місяця, є той, в якому вводиться одночасно два 

асоціативних мотиви: Місяць = жіноче начало, слабкість, безхарактерність = Клео-

патра; Місяць = мінливість, примхливість, зрадливість = Клеопатра.  Пов’язаність  

цих мотивів по суті відображає прийняте в середньовічній алхімії поєднання: місяць 

– непостійність, мінливість і жіноче начало. Прихованим метафоричним медіатором 

у цих асоціативних кореляціях виступає першоелемент «вода», який, за канонами 

загальноприйнятої символіки, співвідноситься і з місяцем, і з жінкою. Адже місяч-

ний цикл, що якби задає ритм життя на Землі, керуючи приливами і відливами, є та-

кож пов’язаним  з фізіологічним циклом жінки, внаслідок чого місяць з архаїчних 

часів був проголошений володарем жінок. Водночас саме з властивостей води виво-

дяться такі провідні риси представниць жіночої статі як слабкість, піддатливість, 

безхарактерність, а звідси непостійність та примхливість ( пор. з відомим ідіоматич-

ним висловом as weak as water   слабкий, безвольний, безхарактерний).  

Всі вищеописані характеристики небесного покровителя жінок місяця, як і ро-

дові риси жінки взагалі, у яскравий спосіб проявляються в характері Клеопатри, ко-

трий  є рушійною силою головної особистісної колізії твору. Суто жіноче начало 

натури єгипетської цариці знаходить переконливе вираження у примхливості її ба-
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жань та імпульсивності дій, які неначе позбавлені сенсу, у почерговому підкоренні 

то голосу кохання, то інстинкту самозбереження. Клеопатра може повністю забути 

про себе та власну безпеку заради Антонія, або ж бути нещирою і керуватися холо-

дним розрахунком, як у вирішальній битві при Акції, коли боячись нищівної пораз-

ки, відводить єгипетські кораблі. Тому коли Клеопатра каже після загибелі Антонія, 

що відтепер має у душі тверду, мов мармур, рішучість і в ній не залишилося нічого 

жіночого, то вона зрікається мінливого місяця, який був до тої пори її небесним вла-

дикою: 

 My resolution plac’d, and I have nothing 

 Of woman in me: now from head to foot 

 I am marble-constant, now the fleeting moon  

 No planet is of mine   [CW: 1170] 

 У світлі всього сказаного важко переоцінити як значимість цієї метафори для 

художнього змісту усього твору, так і стилістичну цінність епітету «fleeting», що є 

експлікацією фігури «непостійність, мінливість», яка перебуває у кореляції з інши-

ми винесеними у заголовок цього підрозділу фігурами. В українському друготворі 

точний варіант перекладу надають П. Куліш та М.Габлевич: Жіноцького нічого // 

Нема в мені. Тепер – я мармур // Від голови до ніг, і перемінний // На небі місяць – 

не моя планета [АК: 154]; Тверда я у Рішучості й не маю // жіночого нічого: вся я – 

Мармур, // від голови до п'ят; несталий Місяць –  // вже не моя Планида [АК: 154].  

Аналогічний вигляд має цей епітет у російських перекладах: Я решилась, // И ничего 

нет женского во мне, // Я – мрамор. Зыблющаяся луна // Уж не моя планета боль-

ше [ППС: 249]; Всё выяснено. Женского во мне // Нет больше ничего. Я вся как 

мрамор. // Теперь непостоянная луна // Не из моих планет [ИП: 528].  Натомість 

Б.Тен пропонує таку смислову модифікацію визначення «fleeting», котра видається 

дещо дивною з огляду на свою невідповідність глибинній семантиці місяця в оригі-

нальному творі: Я зважилась – жіночого в мені // Нема нічого. Я тверда як мармур 

// Із голови до ніг, і блудний місяць // Вже не моя планета [ТШТ: 522]. Це, сукупно з 

образом місяця, що сприймається як персоніфікована сутність чоловічого роду, кот-
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ра має у культурі цільової мови цілком відмінну крос-текстову ґештальт-формулу, 

безперечно,  спричиняє докорінні відмінності у смислових структурах друготвору.  

Форматування центрального ґештальту п’єси у термінах оніричних корелятів 

знаходить завершення у твердженні єгипетської цариці про те, що вона зрівнялась за 

мужністю серця з Антонієм  і її нове єство є зіставним лише з повітрям і вогнем, 

тобто чоловічими стихіями,  решту ж першоелементів, з яких за стародавніми уяв-

леннями складається людина, Клеопатра залишає нижчим рівням існування – тлін-

ному життю:  

                    …husband, I come: 

 Now to that name my courage prove my title! 

 I am fire, and air; my other elements 

 I give to baser life  [CW: 1170] 

Оскільки усі чотири варіанти перекладу повною мірою зберігають оніричну 

образність оригіналу,  вони не наводяться тут для коментування. Місяць ще раз пос-

тає  як мінлива, непостійна величина у роздумах Клеопатри про те, яким став світ 

після смерті Антонія: 

                  …  the odds is gone, 

And there is nothing left remarkable 

 Beneath the visiting moon  [CW: 1165] 

 Хоча епітет «visiting»  являє собою ще одне нагадування про важливий вектор 

поетичного змісту твору, він одностайно ігнорується у перекладах П.Куліша, 

М.Донського і Б.Пастернака: Погибло благородство, не зісталось // Під місяцем 

принадного нічого [АК: 154]; …Ушло геройство, // И не на что глядеть теперь луне, 

// Взирающей с небес  [ППС: 232]; Исключенье // Ушло от нас, и больше под луной // 

Нет ничего достойного вниманья [ИП: 528]. Збереження образу спостерігається 

лише у перекладі М.Габлевич та Б.Тена: упало древко Воїнів,  і Діти // зрівнялися з 

дорослими!... Не стало // різниці, й не зосталося нічого // знаменного під Місяцем 

захожим [ШАК: 93]; Незрівнянне // Покинуло цей світ … не зосталось // Під міся-

цем-приблудою нічого // Уваги вартого [ТШТ: 522]. Останній, однак, наполегливо 
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притримується раніше обраної стратегії, оскільки місяць знову виявляє у нього свій 

«блудний» вимір.  

Авторське крос-текстове структурування ґештальту. Ті ж самі фігури ґеш-

тальту moon можна виявити на рівні індивідуальної поетичної картини світу (ідіос-

тилю) В.Шекспіра. Це, насамперед, багаторазова констатація мінливості місяця, що 

корелює з примхливістю, ненадійністю, непостійністю тих, чиї риси ототожнюються 

з місячними метаморфозами; Katharina:  But sun it is not when you say it is not, //  And 

the moon changes even as your mind. (The Taming of the Shrew, Act IV, Sc. V) [CW: 

304]; Duke:  For thy complexion shifts to strange effects, //  After the moon. (Measure for 

Measure, Act III, Sc. I) [CW: 95]; Othello:    Why, why is this? //  Thinks’t thou I’d make a 

life of jealousy // To follow still the changes of the moon // With fresh suspicions? (Othel-

lo, Act III, Sc. III) [CW: 1110]; Juliet:  O! swear not by the moon, the inconstant moon, // 

That monthly changes in her circled orb, //  Lest that thy love prove likewise variable. 

(Romeo and Juliet, Act II, Sc. II) [CW: 891]; Rosalind:  …He was to imagine me his love, 

his mistress; and I set him every day to woo me: at which time would I, being a moonish 

youth, grieve, be effeminate, changeable, longing and liking; proud, fantastical, apish, 

shallow, inconstant, full of tears, full of smiles, for every passion something, and for no 

passion truly anything, as boys and women are, for the most part, cattle of this colour; 

would now like him , nom loathe him; then entertain him, then forswear him; now weep for 

him, then spit at him, -- that I drave my suitor from his mad humour of love to a living hu-

mour of madness, which was, to forswear the full stream of the world, and to live in a nook 

merely monastic. (As You  Like it, Act III, Sc. II) [CW: 265]. 

 Крім того, крос-текстовий простір, з одного боку, утверджує  факт 

пов’язаності місяця з водною стихією, його влади над нею, і представляє першоеле-

мент «вода» як складову місяця та його світла: Titania:  Therefore the moon, the gov-

erness of floods, // Pale in her anger, washes all the air (A Midsummer-night’s dream, Act 

II, Sc. I) [CW: 201]; Lear: … and we’ll wear out, // In a wall` prison, packs and sets of 

great ones // That ebb and flow by the moon (King Lear, Act V, Sc. II) [CW: 1086]; Shep-

herd:    for never gaz’d the moon // Upon the water as he’ll stand and read // As ‘twere my 

daughter’s eyes… (The Winter’s Tale, Act IY, Sc. III) [CW: 391]; Camillo:   you may as 
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well // Forbid the sea for to obey the moon. (The Winter’s Tale, Act II, Sc. I) [CW: 377]; 

Obebon:  But I might see young Cupid’s fiery shaft // Quench’d in the chaste beams of the 

wat’ry moon (A Midsummer-night’s dream, Act II, Sc. I) [CW: 201]; Titania:  The moon, 

methinks, looks with a watery eye (A Midsummer-night’s dream, Act III, Sc. I) [CW: 206]; 

Mercutio. : [Her] The collars, of the moonshine’s watery beams… (Romeo and Juliet, Act 

I, Sc. IY) [CW: 888]. Міцний асоціативний зв’язок «місяць- вода» актуалізується у 

відповідній перифрастичній назві місяця: Polonius:  Nine changes of watery star have 

been // The shepherd’s note since we have left our throne. (The Winter’s Tale, Act I, Sc. II) 

[CW: 371 – 372]. З іншого боку, образ води використовується задля констатації неві-

рності жінок, родовою рисою яких є слабкість духу і безхребетність: Othello:  She 

was as false as water. // Emilia:   Thou art rash as fire to say // She was false: O! she was 

heavenly true.(Othello, Act Y, Sc. II) [CW: 1127]; Leontes:    women say so, // That will 

say anything: but they are false // As o’er-dy’d blacks, as wind, as waters… (The Winter’s 

Tale, Act I, Sc. II) [CW: 373]. Такий схожий на аморфну рідину дух жінок можна за-

гартувати мужністю, яка метафорично співвідноситься з металом: Brutus: To kindle 

cowards and to steel with valour // The melting spirits of women (Julius Ceasar, Act II, 

Sc. I) [CW: 956]. 

ІІІ. Фігура: владність, царственість. 

Інтратекстове структурування ґештальту. Ще однією класичною символіч-

ною іпостассю місяця, що актуалізується у тексті п’єси, є уособлення вищих сил 

всесвіту, його належність до сонму небесних богів (сонце і місяць з прадавніх часів 

вважалися очима божества). Обидва випадки такого використання образу контекс-

туально не корелюють безпосередньо з постаттю Клеопатри. Перший з них є закли-

ком Антонія до небесних богів як каральної сили, другий трапляється у панегірич-

ному пасажі, що лунає з вуст Клеопатри на адресу Антонія: 

Antony:                                        Moon and stars! 

Whip him…                                            [CW: 1156]. 

Cleopatra:  His face was as the heavens, and therein stuck 

A sun and moon, which kept their course, and lighted 

The little O, the earth.                      [CW: 1168]. 
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Проте, безумовно, апеляція до планети-володарки усіх жінок, яка двічі отото-

жнюється у п’єсі з Клеопатрою, неминуче перетворюється в імпліцитне нагадування 

про високе положення цариці Єгипту, її «богообранність», необмежену владу не 

лише над Антонієм, але й над великою державою; адже фараони стародавнього 

Єгипту прирівнювалися за своїм статусом до богів. Переклад двох вищенаведених 

уривків не наводиться тут у розлогий спосіб, оскільки  усі чотири друготвори не на-

дають приводу для коментарів (в українських перекладах це кардинальний паралакс 

moon :: місяць, в російських – цілком очікувана кореляція moon :: луна). 

Авторське крос-текстове структурування ґештальту.  Це символічне зна-

чення місяця є певною мірою універсальним і тому не потребує  додаткового обґру-

нтування у крос-текстовому аспекті, поготів, що воно часто виступає складовою ба-

гатьох образних репрезентацій місяця, які містять й інші фігури, приміром, прові-

щення, вищої кари і т.п. 

ІV. Фігура: віщування, пророкування недоброго. 

Інтратекстове структурування образу. Зазначена фігура набуває безпосере-

днього текстового висвітлення у словах Антонія про те, що захід «земного місяця» 

(тобто Клеопатри) віщує його власну загибель: 

Antony:                               Alack! our terrene moon 

Is now eclips’d; and it portends alone 

The fall of Antony.      [CW: 1165] 

        У цьому випадку кардинальний поетичний паралакс, що полягає у незбігу фігур 

роду у ґештальтах moon  і  місяць, наявний  у перекладі П. Куліша та М.Габлевич: О 

леле! Затемни ся // Земний мій місяць. Що ж воно віщує? // Антонієву гибель [АК: 

103]; Овва, Земний наш Місяць // запав у тьму – то знак мого падіння [ШАК: 74]. 

Проте Марія Габлевич робить спробу частково компенсувати втрачену фігуру фе-

мінності у поетичному ґештальті  moon , а, отже, і чіткий асоціативний зв’язок з 

Клеопатрою, вдаючись до відповідних роз’яснень у після текстовому коментарі: 

«Земний наш Місяць позначує царицю Клеопатру як земне втілення богині Ізіди» 

[Габлевич 2013: 150].  Натомість Б. Тен намагається зберегти фемінність образу, 

щоправда за рахунок автоматичної відмови від інших фігур у поетичному ґештальті  
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moon: Зайшла земна моя зірниця, // Віщуючи Антонію падіння [ТШТ: 486]. Завдан-

ня ж російських перекладачів, зі зрозумілих причин, не було пов’язано з особливими 

складнощами: Увы! Моя луна земная! // Затмилась ты, и это уж одно // Антонию 

паденье предвещает [ППС: 200]; Моя луна земная закатилась. // Антонию конец 

[ИП: 508]. 

         Авторське крос-текстове структурування образу.  Місяць як об’єкт-віщун, 

провісник, що подає недобрі, пов’язані з дією фатуму знамення, трапляється і в ін-

ших шекспірівських творах, наприклад: Captain:  The pale-fac’d moon looks bloody on 

the earth (Richard II, Act II, Sc. IY) [CW: 451]. 

Здатність до віщування саме фатальних подій додає амальгамному образу ще 

одну асоціативну лінію, пов’язану зі смертоносністю.  

V. Фігура: смертоносність, фатальність. 

Інтратекстове структурування ґештальту. Тема загибелі, руйнації відпові-

дає надзвичайно поширеному міфологічному уявленню про місяць як символ смерті 

та тяжіння до неї, з огляду на те, що, за приписами традиційної символіки, нежива 

планета місяць вважалася обителлю душ мертвих. Це стародавнє символічне зна-

чення актуалізовано у відчайдушному проханні Енобарба до нічного світила позба-

вити його життя: 

Enobarbus:     Be witness to me, O thou blessed moon, 

When men revolted shall upon record 

Bear hateful memory, poor Enobarbus did 

Before thy face repent! …….. 

O sovereign mistress of true melancholy, 

The poisonous damp of night disponge upon me 

That life, a very rebel to my will, 

May hang no longer on me… [CW: 1161] 

     Як бачимо, в оригіналі Енобарб звертається до місяця двічі, що і відтворює в 

українському перекладі П. Куліш без намагань пом’якшити наслідки кардинального 

паралаксу для художнього змісту друготвору:   

Будь свідком, місяцю благословенний! 
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Як зрадників ненавидних згадають 

В лїтописях, я, Енобарб нещасний, 

Перед тобою клявсь. 

…. 

          О владико безутішних! 

Зроси мене нічними туманами 

Отруйними, щоб не тяжіла більше 

Ся бунтівлива жизнь менї бідасі  [АК: 120-121] 

Б. Тен робить спробу все ж таки зберегти фемінність образу у другому звер-

ненні, щоправда при цьому падає жертвою амальгамність ґештальту у друготворі: 

І ти будь свідком, місяцю священний, – 

Як будуть лихом поминати зрадців, 

Ти пригадай, що Енобарб нещасний 

Перед тобою каявсь. 

… 

                   Ноче, володарко печалі, 

Пролий на мене темряви отруту, –  

Хай не гнітить мене оце життя 

Наперекір сумлінню, проти волі  [ТШТ: 503] 

Дещо несподіване перекладацьке рішення для цього епізоду спостерігається у 

варіанті, запропонованому Марією Габлевич. На перший погляд, перекладачка ніби-

то також замінює образ місяця на якійсь інший, що базується на жіночому грамати-

чному роді іменника. У всякому разі, в першому наближенні її переклад є схожим з 

варіантом Бориса Тена, щоправда, представлення англійського mistress як Княгиня 

перебуває у помітному дисонансі з хронотопом драми Шекспіра:  

Будь свідком, Місяцю благословенний! 

як поминатимуть недобрим словом 

відступників, що каявсь Енобарб 

перед твоїм обличчям! 

… 
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Ясна Княгине чистої Печалі, 

зроси мене отрутою нічною, – 

хай би Життя, противне моїй волі, 

не висло на мені!                                       [ШАК: 82]      

Ця думка виникає цілком природно, внаслідок того, що створення персоніфі-

кованого образу в українській мові регулюється лінгвопоетичною нормою, шляхом 

оживлення семантики граматичного роду слова. Проте, якщо читач зазирне у розго-

рнутий після текстовий коментар, то з’ясує, що у такий спосіб Марія Габлевич на-

магається зберегти первісний образ. Адже перекладачка зазначає, що у даному ви-

падку під виразом «sovereign mistress of true melancholy» 

мається на увазі Місяць-Феба-Діана як світло (око) ночі, який символізує жіноче на-

чало, підсвідомість, чисту печаль (на противагу Сонцю-Фебу-Аполлону, як світилу 

(оку) дня, символу чоловічого начала, свідомості, чистої радості) [Габлевич 2013: 

155].  В цілому ж можна констатувати, що, хоча Марія Габлевич й робить спробу 

сумлінно передати образ оригіналу, базовий поетичний паралакс стає на заваді її 

намірам, суттєво руйнуючи художне враження.   

Зрозуміло, що для російських перекладачів передача гендерних конотацій об-

разу в обох звертаннях Енобарба є цілком безперешкодною: О ты, луна, свидетель-

ницей будь! // И в час, когда изменников помянут // С презрением потомки, под-

тверди, // Что каялся несчастный Энобарб // Перед тобою  // … // Державная вла-

стительница скорби! // Впитай разлитую в ночи отраву // И выжми на меня – 

пусть жизнь моя, // Что с волею в разладе, оборвётся. [ППС: 217];  Свидетельни-

цей будь, // Священная луна, когда потомство // Позор измены лихом помянёт. // …  

// Владычица печали! // Дыханьем ночи отрави меня. // Избавь от бремени посты-

лой жизни. // кинь сердце на гранит моей вины [ИП: 515].  

  Водночас місток від зазначеної міфологічної іпостасі супутника Землі до 

Клеопатри пролягає не лише через центральну метафору – іменування місяця зіркою 

Клеопатри, поетичним наслідком якого є їх ототожнення.  Паралельне вибудовуван-

ня цього зв’язку здійснюється самою дією п’єси, в ході якої єгипетська цариця вияв-

ляється тим центром, що асоціюється з енергетикою смерті. Адже саме Клеопатра 
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наближує як загибель Антонія, так і власний скін тим, що у своєму коханні до Ан-

тонія стає заручницею непоборного протиріччя. З одного боку, вона жадає повної 

влади над Антонієм у сфері почуттів, з іншого – прагне бачити його справжнім ге-

роєм, доблесним полководцем, не розуміючи, що лише «негероїчний» Антоній міг 

би цілком підкоритися голосу почуття. 

Ще одна паралель «Клеопатра – місяць – смерть» формується шляхом залу-

чення міфологічного сюжету, розгорнутою алюзією на який є слова Антонія.  Відчу-

ваючи, що може втратити життя через несамовиті ревнощі Клеопатри, останній по-

рівнює себе з Гераклом, загиблим від отруйної сорочки – подарунка ревнивої дру-

жини Геракла Деніяри, принесеного її посланцем Ліхасом. За міфом, згубна сорочка 

свого часу була передана Деніярі кентавром Нессом, який, бажаючи помститися Ге-

раклові, завірив його дружину у дивовижній властивості цього одягу повертати под-

ружню вірність. Одягнувши  сорочку, ошалілий від болю Геракл схопив Ліхаса за 

ногу і вдарив об скелю, після чого тіло розбитого на смерть посланця Деніяри при-

йняло море  [Кун 1993: 144], а не місяць, як каже Антоній: 

Antony:  The shirt of  Nessus is upon me; teach me, 

Alcides, thou mine ancestor, thy rage; 

Let me lodge Lichas on the horns of the moon; 

And with those hands, that grasp’d the heaviest club, 

Subdue my worthiest self. The witch shall die; 

To the young Roman boy she hath sold me, and I fall 

Under this plot, she dies for ‘t. [CW: 1162] 

Це введення згадки про місяць, що суперечить міфологічному оповіданню, з 

одного боку, може пояснюватися фігуральним використанням фрази: «закинув на 

місяць», тобто «відправив до царства мертвих», з іншого боку, воно вкотре ствер-

джує символічний зв’язок  «Клеопатра (яка здобуває у гнівливих словах Антонія на-

зву відьми)  – місяць – смерть».  Цікавою представляється і первинна багатознач-

ність слова  horn, яке має два поетичні значення, одне з них – зброя, меч, інше – біб-

лійне: влада [БАРСт.1, с. 669]. Тому, можна сказати, що через метафору the horns of 

the moon додатково актуалізується така фігура як «владність. царственність». Зазна-
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чений оригінальний вираз, з цілком зрозумілих причин, геть ігнорується у перекладі 

Б.Тена: Я весь горю, як в Нессовій сорочці, // Влий в мене люті, предку мій Алкіде, // 

Щоб Ліхаса на місяць кинув я // Й рукою, що відважний кий тримає, // Розправився з 

тобою [ТШТ: 501].  Образ «лунный серп»,  до якого вдалися у цій ситуації Б. Пас-

тернак і М.Донской, безумовно, не має жодного стосунку до вищезазначених імплі-

кацій оригіналу, хоча й надає стилістичної природності  текстові перекладу:  Эй, 

Эрос! Что со мной? Я весь в огне, // На мне рубашка Несса. О мой предок // Алкид, 

дай силу гневу моему, // Чтоб я, как ты, забросил человека // На лунный серп и па-

лицей своей // Расправился с собою  [ИП: 501];  На мне рубашка Несса. Геркулес! // 

Вдохни в меня неистовство твоё! // Хочу раба на лунный серп закинуть [ППС: 

221].  Варіантами, що повною мірою передають образність першотвору  потрібно 

визнати переклади П. Куліша та М.Габлевич.  Можливо, така вірність оригіналу від-

булася ще й завдяки тій обставині, що «роги» є прототипічним символічним кореля-

том місяця в українській поетичній традиції: Гей, Еросе! Я в Несовій ходжу сорочці. 

// Алкиде, предку мій! дай злости, //  Щоб місяці на самі роги кинув  // Я Лихаса, і 

щоб сими руками, // Я погубив моє геройство власне! [АК: 124-125]; Пече мені та 

Нессова сорочка! // Алкіде, пращуре, вдихни у мене // твій шал – я того Ліхаса на 

роги // самому Місяцеві насаджу [ШАК: 85]. Примітно, що М.Габлевич вирішує 

посилити асоціативний зв'язок цієї згадки про місяць з постаттю Клеопатри, окремо 

видідяючи у післятекстовому коментарі до імені Ліхас вираз «роги Місяця» з поси-

ланням на коментар до імені Ізіда.  

Авторське крос-текстове структурування ґештальту: Hamlet:  What may 

this mean, // That thou, dead corpse, again in complete steel // Revisit’st thus the glimpses 

of the moоn // Making night hideous  (Hamlet, Act I, Sc. IY) [CW: 1013]. 

 

5.3.3.1.2. Імпліцитні фігури амальгамного ґештальту 

Виділення імпліцитних фігур амальгамного ґештальту не має безпосередньої 

текстової опори у вигляді  метафоричного використання образу місяця у першотво-

рі. При цьому суть інтертекстового структурування ґештальту полягає у наявності 

певних характерних рис Клеопатри, володаркою якої визнається місяць. Структуру-
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вання ж ґештальту з опорою на конкретний мовний матеріал відбувається на рівні 

авторської та загальної поетичних картин світу, в яких місяць пов’язується саме з 

цими характеристиками. 

VІ. Фігура: залежність, несамостійність 

Інтратекстове структурування ґештальту. Первісна міфологічна співвідне-

сеність місяця з жіночим началом (на противагу сонцю-чоловіку), пов’язана із сим-

волікою залежності, пасивності, покірливості – адже місяць світить відображеним 

сонячним світлом. Відповідно, неодноразово констатована у п’єсі світлоносність 

Антонія набуває подвійного значення. З одного боку, йдеться про видатну постать 

полководця, своєрідну людину-сонце, життєдайне сяйво якої розповсюджується на 

усіх її підданих. З іншого боку, цей символ актуалізується в контексті чоловічо-

жіночих стосунків, оскільки Антоній є коханим чоловіком Клеопатри, тим центром 

Всесвіту, першим чоловіком серед усіх чоловіків («my man of men»), перед яким 

змерк для неї навіть колишній герой – великий Цезар. Це відчуття суцільного безро-

здільного захоплення коханим кореспондується у символічній перспективі з образом 

її власної, жіночої планети – місяця, світло якого є лише віддзеркаленням сонячного 

сяйва. Тому оскільки слова Клеопатри, адресовані посланцеві Антонія Алексасу, пе-

редають, насамперед, погляд закоханої жінки, архетип світла актуалізує сугестії не 

лише державної влади, високого статусу Антонія, але й його влади над своєю коха-

ною. Саме у цьому дусі вона спочатку коментує появу Алексаса : How much unlike 

art thou Mark Antony! // Yet, coming from him, that great medicine hath // With his tinct 

gilded thee, а потім із захватом описує настрій Антонія, про який щойно дізналася 

від посланця: He was not sad, for he would shine on those // That make their looks by 

his…(Act I, Sc. V) [CW: 1137].  

Ці сугестії майже втрачені у варіантах, запропонованих Б.Теном і 

М.Донським: Не журний він, щоб тих не засмутити, // Хто бачить світло в ньому 

[ТШТ: 434]; Он был не грустен, чтоб не приводить // Сподвижников в 

унынье…[ППС: 126]. Позбавленим зв'язків з вищеописаною символікою видається й 

переклад М.Габлевич, оскільки він не містить жодного натяку на віддзеркаленість 

світла: Не був сумний, бо мусить // вділяти іншим світла…[ШАК: 21]. Дещо більш 
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близьким до розкриття вищеописаного асоціативного зв'язку є переклад П.Куліша, 

який, однак, згладжує семантику суцільної підкореності підданих Антонію, 

наділяючи їх певною ініціативністю у творенні власного погляду: Бо мусїв осяяти 

тих, що роблять // Свій погляд по його [АК: 27]. Можливо, у найбільш переконли-

вий спосіб  фігуру «залежність, несамостійність»  збережено лише у перекладі 

Б.Пастернака: Он не был грустен, чтоб не омрачать // Тех, кто живёт им, словно 

отраженья [ИП: 508].   

Авторське крос-текстове структурування ґештальту.  P. King:  Full thirty 

times hath Phoebus’ cart gone round // Neptune’s salt wash and Tellus’ orbed ground, // 

And thirty dozen moons with borrow’d sheen // About the world have times twelve thirties 

been…   (Hamlet, Act III, Sc. II) [CW: 1028]. 

VIІ. Фігура: ревнощі, заздрість. 

Інтратекстове структурування ґештальту.  Ревнивість є одною з важливих 

рис Клеопатри, що неодноразово проявляється по ходу п’єси у ставленні єгипетської 

цариці до дружини Антонія Октавії. Проте в оригіналі ревнивість осмислюється як 

фігура ґештальту не лише Клеопатри, оскільки ця властивість жіночої натури навію-

ється представницям прекрасної статі, за вкоріненими в англомовну поетичну тра-

дицію уявленнями, їх володаркою – місяцем (she-moon).  

Авторське крос-текстове структурування ґештальту: Romeo:  Arise, fair 

sun, and kill the envious moon, // Who is already sick and pale with grief, // That thou her 

maid art far more fair than she; // Be not her maid, since she is envious; // Her vestal liv-

ery is but sick and green, // And none but fools do wear it; cast it off [CW: 891]. 

VIIІ. Фігура: чарівність, магічність, ворожба. 

 IX. Фігура:  емоційність, сила уяви, божевільність. 

Інтратекстове структурування ґештальту. Наведений у підпункті V фраг-

мент-алюзія на міф про Геракла має безпосереднє відношення і до виділення фігури 

«ворожба», про що красномовно свідчить слово «witch», під яким Антоній розуміє 

Клеопатру. Символічна пов’язаність місяця з ворожбою і магічними ритуалами 

співвідноситься з бажанням Клеопатри причарувати Антонія, оп’янити його, змуси-

ти втратити розум, задля чого залучається багатий арсенал усіляких засобів та хит-
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рощів. Це й вбрання, й аромати, і прикраси, і бездоганно інсценована Клеопатрою 

дивовижна казка її першої появи перед Антонієм, переказана у п’єсі Енобарбом. Йо-

го опис першої зустрічі Антонія з Клеопатрою на річці Кідні дає важливе розуміння 

природи того почуття, що охопило Антонія, визначивши  його подальшу долю. За 

словами Енобарба, корабель Клеопатри, що мав корму з кованого золота, палав на 

воді, подібний до осяйного престолу; пурпурові вітрила видихали такі пахощі, що 

«вітри, умліваючи від любові, припадали до них»; срібні весла рухалися під звуки 

флейт, від чого вода, немов закохана в їхні дотики, починала струменіти ще швид-

ше. Ця особлива, п’янка атмосфера, що мала на меті підкорення Антонія, співзвучна 

ще одному важливому символічному мотиву, що актуалізує образ місяця як у творах 

В.Шекспіра, так і в усій англомовній поетичній традиції. 

Авторське крос-текстове структурування ґештальту.  Lear: For, by the sa-

cred radiance of the sun, // The mysteries of Hecate and the night, // By all the operation 

of the orbs // From whom we do exist and cease to be, // Here I disclaim all my paternal 

care… (King Lear, Act I, Sc. I) [CW: 1051]; Prospero:  His mother was a witch, and one 

so strong // That could control the moon, make flows and ebbs (The Tempest, Act Y, Sc. I) 

[CW: 25]; Edmund:    Here stood he in the dark, his sharp sword out, // Mumbling of 

wicked charms, conjuring the moon // To stand auspicious mistress (King Lear, Act II, Sc. 

I) [CW: 1061]; Macbeth:  Nature seems dead, and wicked dreams abuse // The curtain’d 

sleep, witchcraft celebrates // Pale Hecate’s offerings...  (Macbeth, Act II, Sc. I) [CW: 

985]; Othello: It is the very error of the moon: // She comes more near the earth and she 

was wont, // And makes men mad. (Othello, Act V, Sc .II) [CW: 1127]; Edgar:  The coun-

try gives me proof and precedent // Of Bedlam beggars, who with roaring voices, // Some-

time with lunatic bans, sometime with prayers, // Enforce their clarity. (King Lear, Act II, 

Sc. III) [CW: 1064]; Mrs. Page:    Why, woman, your husband is in his old lunes again: 

he so takes on yonder with my husband; so rails against all married mankind; he curses 

all Eve’s daughters, of what complexion so ever; and he buffets himself on the forehead, 

crying: “Peer out, peer out!” that any madness I ever yet beheld seemed but tameness, 

civility and patience, to this his distemper he is in now (The Merry Wives of Windsor, Act 
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IV, Sc. II) [CW: 72]; Paul:  I dare be sworn: // These dangerous unsafe lunes: ‘the king, 

beshrew them! (Winter Tale, Act II, Sc. II) [CW: 380]. 

         X. Фігура: нереальність, оманливість. 

Інтратекстове структурування ґештальту. Все пов’язане з Клеопатрою міс-

тить у п’єсі нібито зародок іншої реальності або нереальності. «Александрійські» 

епізоди драми наділено особливим ритмом, народженим унікальністю самого ото-

чення: це й величний плин Нілу, і непідвласні руйнації піраміди, в яких відчувається 

подих вічності, тобто той простір буття, в межах котрого зупинено біг часу. Оман-

ною нереальністю оповитий образ самої Клеопатри, про що переконливо свідчить 

розповідь Енобарба про її зустріч з Антонієм на річці Кідна. Оснащений срібними 

веслами та пурпуровими вітрилами, корабель єгипетської цариці постає неначе чу-

дове марення, а сама Клеопатра нагадує богиню кохання, проти казкової чарівності 

якої не в змозі встояти Антоній. 

 Відчуттям ефемерності, напівілюзорності проникнуті й усі події п’єси. Адже 

Єгипет Клеопатри, її оточення, існують лише доти, доки існує їхня володарка, одна з 

останніх представниць стародавнього роду Птолемідів. З іншого боку, разом із заги-

беллю Антонія відходить у небуття і його доба: епоха громадянських війн, полково-

дцем якої він був. Саме це гірке відчуття маревної реальності бринить у словах Кле-

опатри, вимовлених нею після загибелі коханого: «Мені наснилось – був колись Ан-

тоній» (І dream’d there was an Emperor Antony) (Act V, Sc. II) [CW: 1168]. 

Авторське крос-текстове структурування ґештальту. Коментуючи автор-

ське форматування цієї фігури ґештальту moon варто згадати, що саме у цьому аспе-

кті місяць постає у романтичних драмах В.Шекспіра, це, зокрема потойбічні пер-

сонажі moon-calf та man in the moon, що виникають у п’єсі «Буря»: Trinculo: I hid me 

under the dead moon-calf’s gabardine for fear of the storm. // Stefano: How now, moon-

calf! how does thine ague? // Caliban: Hast thou not dropped from heaven? // Stefano:  

Out o’ the moon, I do assure thee. I was the man in the moon, when time was. // … // 

Stefano:    Moon-calf, speak once in thy life, if thou beest a good moon-calf  (The Tempest, 

Act III, Sc. II) [CW: 15]. Заслуговує на увагу і багаторазовий, наскрізний повтор 

moonlight у романтичній драмі «Сон у літню ніч», який надає місячному світлу ста-
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тус повноцінного учасника дійства. У цьому зв’язку важливо зазначити, що, згідно з 

результатами дослідження, усі три романтичні драми В.Шекспіра, в яких дія розгор-

тається не лише у реальності, але й  по її іншій бік, виходять, разом з п’єсою «Анто-

ній і Клеопатра», на перші позиції за рекурентністю образу місяця («Сон у літню 

ніч»  – 18 повторів образу, «Антоній і Клеопатра» – 9, «Король Лір» – 7, «Зимова 

казка» – 5, «Буря» –5; в усіх інших п’єсах образ місяця трапляється по три рази 

(«Отелло», «Гамлет»), два рази («Ромео і Джульєтта»), один раз ( «Приборкання но-

ровливої», «Міра за міру», «Юлій Цезар», «Життя і смерть короля Джона», «Двана-

дцята ніч», «Ричард ІІ») або ж не використовується зовсім. Вищенаведені факти, 

беззаперечно, мають не випадковий характер, а свідчать про глибинну спорідне-

ність характеристик того поетичного простору, в якому перебувають персонажі 

п’єси «Антоній і Клеопатра» та романтичних драм Шекспіра. Правомірність цієї ду-

мки може бути доведена і шляхом іншого аналізу відповідних художніх творів, який 

базується на розгляді такого важливого параметру як колористика художнього текс-

ту.  

Протягом вже досить тривалого часу колір є предметом не лише психофізики і 

фізіології зору, але й психології [Гете 1996, Василевич 1987, Фрумкина 1984, Янь-

шин 2001], оскільки він являє собою атрибут як денного зору, так і людської свідо-

мості. Адже існує, з одного боку, «перцептивний» колір, який безпосередньо сприй-

мається органами зору, а, з іншого боку, колір в образах уявлення і представлення, 

тобто колір як частина природи і як частина людської культури. За твердженням до-

слідників так званої психології кольору, «у розрізненні емоцій беруть участь ті ж 

самі психологічні механізми, що й у розрізненні кольорів» [Яньшин 1994: 33]. З по-

зицій психосемантичної парадигми колір як сукупність усіх відтінків являє собою 

категоріальну структуру, яка є ізоморфною певній категоріальній структурі емоцій-

них та психологічних реакцій організму. На цьому рівні дана категоріальна структу-

ра має, вочевидь, філогенетичний, надіндивідуальний характер, тобто кольори є 

природними агентами, які орієнтують людину в світі. З погляду семантики, емоції 

представляються як «перетворений», «внутрішній» колір (недарма у мові побутує 

вислів «відтінки переживань»). Таким чином, кольори – це видимі емоції, іншими 
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словами, те, що людина переживає всередині, зовні вона сприймає як видимий ко-

лір. Отже, колір є об’єктивною реальністю, яка дається людині у формі відчуттів і 

переживань. Тому можна «позначити колір як «психоїдний» або «квазіпсихічний» 

феномен в оточуючій людину дійсності, за аналогією з тим, як Карл Юнг позначав 

цими термінами свої архетипи» [Яньшин 1994: 34]. 

Зважаючи на усе вищевикладене, цілком закономірним видається неабиякий 

інтерес до кольору в царинах теорії культури, естетики та мистецтва [Агостон 1982;  

Гудина 1986;  Юрьев 1987;  Cage 1993]. У сучасній лінгвістиці дослідження слів, що 

позначають колір, проводиться у безпосередньому зв’язку з питаннями етнопсихо-

лінгвістики [Белов 1988;  Василевич 1987, 1988, 2003;  Вендина 1998], культурології 

і когнітивістики [Гюббенет 1997;  Кульпина 2001; Озхан 2000; Пастушенко 1998; 

Allott 1974;  Lakoff 1988;  Gellatly 1995]. Особливе місце відводиться аналізові колі-

рних позначень і при науковому вивченні міфів та літературних творів [Штенгелов 

1970; Вороніна 1977;  Качаева 1981; Степанов 1984; Макуренкова 1989; Серов 1990; 

Суран 1991; Тахо-Годи 1991; Краснова 2002; Дубенко 1997, 2003а;  Муляр 2003; Во-

лошина 2008; Самборська 2008]. Причому колірна палітра автора вважається тим 

параметром його індивідуального стилю, котрий виявляє свою художню цінність як 

в якісному, так і в кількісному аспектах ( поняття «колірної домінанти» та «формули 

переважальної кольоровості» [Васильева 1997: 87-93], а також « колірної насиченос-

ті» [Соловьёв 1971: 54]). У цьому зв’язку важливо наголосити на суттєвій відмінно-

сті у використанні кольору в літературі та живопису (хоча в деяких працях і прово-

дяться живописні паралелі щодо колористики літературного твору » [Cohen 1983]). 

Якщо у живописі колористичні течії підпорядковуються традиції, де колорит вхо-

дить у систему навчання живопису, то в літературі колір, як правило, використову-

ється підсвідомо, інтуїтивно, це природна функція, оскільки письменник не 

зв’язаний регламентуючими літературними канонами.  

У рамках цього дослідження був проведений кількісний аналіз колірних поз-

начень у творах Вільяма Шекспіра, матеріалом якого слугували 20  п’єс – десять 

драм, сім комедій, три романтичні драми – та сонети. Визначення провідних харак-

теристик кольоропису В.Шекспіра було здійснено шляхом виявлення колірних до-
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мінант, а при тлумаченні результатів дослідження використано теорію Берліна-Кея. 

Згідно з останньою,  виникнення та процес розвитку колірних найменувань у всіх 

мовах світу отримують статус універсалії, оскільки, за даними експерименту Берлі-

на-Кея, відбуваються відповідно тому ж самому сценарію [Berlin 1969; Kay 1978]. 

Спочатку в мові з’являється опозиція білий::чорний, як перші кольори, котрі почи-

нає розрізняти людина у навколишньому середовищі, третім кольором історично є 

червоний (колір крові). Ця основна колірна тріада виступає в теорії культури як сво-

єрідний семіотичний код, що виникає на основі бінарної опозиції світла і темряви 

(білий::чорний) та світла і кольору (білий/чорний::червоний) [Хельберг 1990: 10]. 

Інші колірні найменування входять у мову пізніше в чітко визначенному порядку; 

четвертим з’являється «зелений» або «жовтий», п’ятим той, що залишився з цих 

двох, шостим  –«синій», а потім без суворого дотримання черговості виникають 

брунатний, фіолетовий, рожевий, помаранчевий та сірий кольори. Дослідження 

хроматизму художніх текстів, пов’язане з виявленням колірних домінант, доводить, 

що три кольори, котрі були виділені Берліном і Кеєм як базові, є прототипічними 

для багатьох літературних творів [Васильева 1997], вочевидь тому, що відображений 

в них модус сприйняття дійсності збігається з тим модусом освоєння реальності, 

який споконвічно закладено в людині. 

Висновки про домінантні кольори в творах В.Шекспіра було отримано на ос-

нові відсоткових даних, з розрахунку: загальна кількість колірних позначень у творі 

дорівнює ста відсоткам (результати аналізу подано у додатку Г на стор. 596).  До 

уваги бралися не лише колірні найменування як такі, але й слова з яскраво вираже-

ною семою кольору, які відіграють важливу роль у формуванні смислової перспек-

тиви тексту, приміром, лексеми «bloody», «blood», що багаторазово повторюються у 

цілій низці драматичних творів трагедійного звучання («Макбет», «Ричард ІІ», 

«Юлій Цезар», «Життя та смерть Короля Джона»). 

Найбільш повноцінними з погляду основної колірної тріади, тобто такими, що 

відповідають універсальному колірному алгоритму, виявилися чотири з сьомих охо-

плених у цьому дослідженні комедій Шекспіра, оскільки саме в них базові кольори 

складають трійку домінантних компонентів колірної палітри твору:  
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Троїл і Кресида білий чорний червоний 

Все добре, що 

добре закінчуєть-

ся 

чорний білий 

 

червоний 

 

Міра за міру червоний білий чорний 

Два веронці чорний білий червоний 

 

Наступна група творів, в яку входять лише драми, будується за формулою: 

«два базових кольори» + «блідий» (pale). Незважаючи на те, що термін «блідий» по 

суті не називає кольору, а лише констатує дуже незначний ступінь забарвленості ( 

pale  1. (of a person’s face)  having little colour; 2. not bright, faintly coloured  [Hornby 

1980: 604]; 2. Not having much coloring matter, weak [Longman 2009: 782]), його час-

тотність у другій групі драм не дозволяє знехтувати цим досить важливим для зага-

льної колористики твору елементом, котрий виступає образним індикатором суголо-

сної йому емоції: 

Гамлет чорний блідий білий 

Макбет кривавий 

(червоний) 

чорний блідий 

Ромео і  

Джульєтта 

чорний блідий червоний 

Ричард ІІ кривавий 

(червоний) 

чорний блідий 

 

Привертає увагу те, що повним ахроматизмом у цій групі вирізняється колірна 

палітра драми «Гамлет», внаслідок чого можна стверджувати, що колористика дано-

го твору вибудовується радше за графічним, ніж живописним принципом. Осібно у 

цьому сенсі стоїть і драма «Юлій Цезар», в якій «кривавий (червоний)» супрово-

джується доволі довгим ахроматичним рядом, який виходить за межі базової тріади: 

Юлій кривавий блідий сірий чорний срібний    

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


363 

 

Цезар (червоний)     

 

До наступної групи належать ті твори, колірна формула яких містить два базових за 

класифікацією Берліна-Кея кольори; це чотири драми, три комедії та сонети: 

Отелло  чорний білий зелений  

Король Лір білий чорний зеленувато - 

жовтий 

Ричард ІІІ кривавий 

(червоний) 

золотий чорний 

Життя і смерть 

короля Джона 

кривавий 

(червоний) 

чорний золотий 

Дванадцята 

ніч 

жовтий чорний білий  

червоний 

Віндзорські жар-

тівниці 

білий зелений чорний 

Приборкання 

норовливої 

червоний золотий білий 

Сонети чорний червоний золотий 

 

І, нарешті, останню, четверту групу складають усі три з досліджених романтичних 

драм та драма «Антоній і Клеопатра». У двох з них фігурує лише один базовий ко-

лір, у романтичній драмі «Буря» – жодного, а в п’єсі «Антоній і Клеопатра» за від-

сотковим показником у третій позиції опиняються цілих шість колірних наймену-

вань, серед яких є й базові кольори: 

Зимова казка білий зелений золотий 

Цимбелін  червоний золотий синій 

Буря  зелений синій брунатний 

Антоній і 

Клеопатра  

золотий зелений синій 

брунатний 
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сірий 

червоний 

білий 

чорний 

  

Цікаво, що при цьому драма «Антоній і Клеопатра» має найширшу колірну 

палітру (11 колірних найменувань), сумірну за діапазоном лише з палітрою п’єси 

«Ромео і Джульєтта». Таким чином, за своєю колористикою «Антоній і Клеопат-

ра» потрапляє до розряду романтичних драм, серед домінант яких базові ко-

льори не відіграють провідної ролі, натомість на перший план виходять друго-

рядні для споконвічного повсякденного сприйняття кольори, котрі, однак, є 

доволі актуальними для простору романтичної реальності. 

Підбиваючи підсумки вище проведеного аналізу ґештальт-формули  поетич-

ного знаку moon у кореляції з ототожненою  з ним постаттю Клеопатри, а також до-

слідження реконструкції відповідного амальгамного ґештальту в українських та ро-

сійських перекладах, потрібно констатувати наступне. Оскільки родова ознака є ча-

стиною того монолітного утворення, що являє собою амальгамний поетичний образ, 

порушення її спаяності зі всіма іншими елементами цієї цілісності спричиняє руй-

нування самого образу, а, як наслідок, веде до втрати смислових структур поетично-

го твору.  Власне таким є випадок з українськомовними перекладами п’єси з їхньою 

зміною фігури роду у ключовому поетичному ґештальті, внаслідок чого великою 

мірою нівелюються й усі інші експліцитні та імпліцитні фігури амальгамного ґеш-

тальту moon  у першотворі. Водночас, потрібно зазначити, що збереження цієї фігу-

ри роду в російському перекладі також навряд чи врятувало амальгамний ґештальт 

оригіналу від неминучого розпаду, позаяк крос-текстова ґештальт-формула поетич-

ного знаку moon в англомовній традиції має достатньо суттєві відмінності від крос-

текстової  ґештальт-формули поетичного знаку луна в російській поезії.    
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                                      ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5  

1.Перекладознавчий аспект порівняльної поетики великою мірою зорієнтова-

ний на вивчення семіотичного аспекту поетичної картини світу, тобто тої внутріш-

ньої семіотики, що моделюється на основі комбінаторних схем, властивих для зна-

чимих елементів поетичного універсуму. З позицій ґештальт-теорії, будь-яка інтерп-

ретація пов’язана з формуванням «прегнантного», завершеного ґештальту, котрий 

будується на певних етносеміотичних засадах. У термінах міжкультурної комуніка-

ції це означає, що поетичні ґештальти у вихідному і цільовому текстах будуть носі-

ями різних структур бачення, закорінених у мовній, концептуальній і, врешті решт, 
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поетичній картинах світу, що склалися у культурах, до яких належать оригінальний 

текст та його переклад. 

2. З перекладознавчого погляду, явище поетичного паралаксу має три осно-

вні іпостасі: нерелевантний, усувний та кардинальний паралакс. Нерелевант-

ний паралакс виникає у тому випадку, коли фігура роду у певному поетичному 

ґештальті є елементом нульової художньої позиції і тому її нівелювання у цільо-

вому тексті  є нейтральним для адекватної передачі художнього змісту у перекла-

ді. При усувному паралаксі фігура роду у вихідному поетичному ґештальті має 

слабку художню позицію, через те передача родової ознаки не становить пробле-

ми перекладу, оскільки перекладач завжди може запропонувати певні компенсато-

рні варіанти, які, незважаючи на свою лише приблизну відповідність оригіналу, 

будуть цілком задовільними з позицій збереження поетичного змісту першотвору. 

Натомість кардинальний паралакс, який спостерігається при спробах відтворити у 

друготворі ключовий поетичний знак оригіналу, що бере активну участь у форму-

ванні несних смислових структур поетичного тексту,  пов’язаний з принциповою 

неперекладністю вихідного образу. Адже в такому випадку фігура роду у ґеш-

тальт-формулі відповідного поетичного знака, будучи наділена самоцінністю в 

межах відповідного поетичного твору, ще й перебуватиме у значимих для худож-

нього змісту стосунках з іншими фігурами і корелятами у ґештальт-структурі цьо-

го поетичного знака. 

3. Кардинальний поетичний паралакс при відтворенні варіативного ґешта-

льту полягає у незбігу фігури роду у вихідному та цільовому мовному знаках (рі-

вень текстового ґештальту).  Кардинальний поетичний паралакс, пов’язаний з пе-

рекладацькою реконструкцією сталих ґештальтів, часто може бути зумовленим 

незбігом не лише фігури роду, але й ще однієї або двох інших фігур, що корелю-

ють з родовою ознакою образу у крос-текстовій перспективі (рівень крос-

текстового ґештальту). Якщо вихідний сталий ґештальт має архетипічний харак-

тер, поетичний паралакс у системі «оригінал – переклад» виникає через незбіг 

значної кількості фігур та корелятів, що входять до складу ґештальт-формул вихі-

дного та цільового поетичного знаку (рівень крос-текстової ґештальт-формули). 
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4. Амальгамний або контрапунктний ґештальт є наслідком двоаспектного 

крос-текстового структурування ґештальту (на рівні загальнонаціональної та ав-

торської поетичних картин світу), а також інтратекстового структурування, що 

здійснюється в межах аналізованого твору.  Через ізоморфність цьому багатомір-

ному образу може набувати стереоскопічності й інший ключовий образ твору: у 

нашому випадку це діада «місяць = Клеопатра» у п’єсі В.Шекспіра «Антоній і 

Клеопатра».  

Ускладненість  ґештальту місяця в аналізованій драмі має причиною, насам-

перед, художньо-жанрові особливості п’єс Шекспіра, котрі, на відміну від більш 

пізньої, світської  драми, не втратили зв’язку з релігійною обрядовістю і були 

створені у річищі традицій давньогрецької трагедії з її всесвітнім і  всечасним  ха-

рактером. Внаслідок цього космічні тіла і сили, що у драмі нового часу отримують 

статус лише елементів пейзажу з певним символічним смислом, є безпосередніми 

учасниками дії шекспірівських п’єс або ж постійно фігурують в них саме у своєму 

космічному значенні. Крім того, образ місяця можна назвати накрізним для драми 

«Антоній і Клеопатра», оскільки він трапляється тут 9 разів у різних метафорич-

них і символічних контекстах. Це єдина п’єса В.Шекспіра, що має такий високий 

показник повторів цього образу після романтичної драми «Сон у літню ніч».  

За результатами дослідження, у структурі амальгамного ґештальту виділено 

10 фігур ( експліцитних й імпліцитних) та один оніричний корелят, що мають ос-

новою фігуру роду у ґештальті moon, яка й виступає структуратором образної сис-

теми твору.  Таким чином, амальгамний ґештальт структурується на трьох рівнях: 

інтратекстовому, авторському крос-текстовому (рівень авторської поетичної кар-

тини світу) та загальному крос-текстовому (рівень національної поетичної картини 

світу). П’ять фігур у поетичному ґештальті moon є експліцитними, тобто виокрем-

леними на основі конкретних використань образу місяця у тексті п’єси, а п’ять – 

імпліцитними або такими, що структуруються на рівні крос-текстового ґештальту 

як в авторській, так і загальній англомовній поетичній картині світу. Заміна фігури 

роду у поетичному ґештальті  moon при перекладі твору на українську мову (кар-

динальний поетичний паралакс), з одного боку, тягне за собою руйнування генде-
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рних конотацій камертонного для п’єси образу місяця, з іншого боку, спричиняє 

неминуче нівелювання тієї ґештальт-формули, якою в англійській культурній тра-

диції характеризується міфопоетична сутність moon. Викликана цією обставиною 

зміна вектору у поетичному змісті друготвору має наслідком зменшення ступеня 

рекурентності образу місяця (його заміна образом ночі або зірниці (Б.Тен), ігнору-

вання значимих для нього сугестій, приміром, нівелювання фігури «залежність, 

несамостійність» та фігури «мінливість, зрадливість» за рахунок стилістичного 

спотворення епітетів (Б. Тен) або їх повного усунення (Б. Тен, П. Куліш). Отже, 

зміна родової ознаки місяця призводить до розпорошеності смислових акцентів 

оригіналу, адже частина експліцитних фігур у поетичному ґештальті moon, хоча і 

зберігається у перекладі, але не є підпорядкованою магістральній смисловій вісі 

твору. Що ж стосується імпліцитних фігур, то вони взагалі залишаються у другот-

ворі за межами інтерпретаційного поля, оскільки не мають опори у крос-

текстовому просторі, тобто в українській поетичній традиції. Непереконливими, 

зпозицій збереження художньої цілісності друготвору, є й спроби М. Габлевич 

компенсувати втрачені фігури ґештальту за рахунок поза текстових коментарів.   

Оскільки для російських друготворів поетичний паралакс не є кардинальним 

(фігури роду у ґештальтах moon і луна збігаються), вони, здебільшого,  не ігнорують 

ті фігури ґештальт-формули поетичного знаку moon , що було нівельовано в україн-

ському перекладі  (фігура «залежність, несамостійність»  у Б.Пастернака та фігура 

«мінливість, зрадливість» у М.Донського і Б.Пастернака), проте, не підлягає сумніву 

загальне руйнування вихідного амальгамного ґештальту, зумовлене кардинальними 

відмінностями у крос-текстових ґештальт-формулах  поетичних знаків moon і луна.  

Зміст цього розділу висвітлено у таких публікаціях автора: 

1. Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий 

аспекти: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 532 с.  

2. Дубенко О.Ю. Гендерні характеристики персоніфікованого об’єкту в пе-

рекладі поетичного тексту. Проблеми семантики слова, речення та текс-

ту: збірник наукових праць. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2001. Вип.7. С.79-85. 
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3. Дубенко О.Ю. Поетика граматичного роду як проблема художнього пе-

рекладу. Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 

40/1.  Київ: КДНУ, 2010. С.367-370. 

4. Дубенко О.Ю.  До проблеми відтворення поетики граматичного роду в пе-

рекладі. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 

15. Т. ІІ (156). С. 350-353. 

5. Дубенко О.Ю.   Жанрова належність художнього твору крізь призму його 

колористики.  Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. 

Вип. 17. Т. I. (169). С. 203-207. 

6. Дубенко О.Ю. Колористика англо-американського поетичного тексту ХХ 

століття в ідіолектному та гендерному аспектах. Проблеми семантики, 

прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: 

ВПЦ «Київський університет», 2003. С.87-96. 

7. Дубенко О.Ю. Особливості колористики поезій Т. Шевченка та Дж. Бай-

рона. Проблеми зіставної семантики: зб. наук. праць. Київ: КДЛУ, 1997. 

С.366-369. 

8. Doubenko E. Peculiarities of Prototext – Metatext Relations: Poetic Translation. 

IATEFL  Ukraine. Newsletter. №4. Sept. 1996. P.24. 

 

 

 

РОЗДІЛ 6. ПЕРЕКЛАДАЦЬКЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕ-

КОНСТРУКЦІЇ ПРОТОТИПІЧНОГО ҐЕШТАЛЬТУ КУЛЬТУРИ-

РЕЦИПІЕНТА 

 

     6.1.  Перекладацьке ремоделювання вихідного поетичного знака у світлі ґе-

штальт-теорії. Поняття прототипічного ґештальту     

Поетичний переклад завжди передбачає відхід від тексту оригінала, 

об’єктивну необхідність лексичних, семасіологічних та синтаксичних змін в перек-

ладному тексті. У певних випадках всі ці модифікації можуть призводити до руйну-
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вання художнього смислу оригінального твору. Адже художній текст має обмежену 

кількість тлумачень, він, за відомим образним виразом із царини інтерпретації текс-

ту, як і опахало, може бути розкритим лише  до певної межі, за якою втрачається 

художня вірність оригіналу. Щоправда, разом із руйнацією оригінального худож-

нього змісту відбувається народження нового смислового поля, нової якості тексту, 

котра може мати дуже опосередковане відношення до тексту першотвору.  

Виявленню критеріїв, за якими можна судити про адекватність поетичного пе-

рекладу, присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, як філо-

логів, так і письменників. Такий інтерес до цієї проблематики є цілком закономір-

ним, адже адекватність перекладу являє собою центральне, кульмінаційне питання 

перекладознавчих студій. Очевидно, що при його вирішенні необхідно керуватися 

даними як стилістики декодування, так і генетичної стилістики, оскільки художній 

переклад має й етичний вимір.  

Етика перекладача полягає у вірності відтворення авторського світовідчуття, 

яке, своєю чергою, являє собою своєрідний сплав індивідуальних рис художньої 

свідомості поета зі стилем мислення епохи, певної картини світу, на тлі якої ці риси 

сформувалися. Допоки йдеться про поетичний переклад, націлений на адекватне пе-

редавання художнього змісту твору, перекладач повинен підкорятися диктату тих 

ключових чинників змістотворення, які визначають унікальну інтонацію оригіналу. 

Ігнорування вертикального контексту поетичного твору при його перекладі часто 

призводить до спотворення важливих семантичних складових останнього, а отже й 

до неадекватної передачі поетичного змісту в цільовому тексті. У цьому зв’язку ви-

дається очевидним той факт, що перекладаючи поетичний текст необхідно брати до 

уваги ті елементи змісту певного поетичних ґештальтів, які належать до особливос-

тей національної поетичної картини світу.  

Проте далеко не завжди це завдання виявляється здійсненим у практиці пое-

тичного перекладу, оскільки воно безпосередньо пов’язано з питанням світоглядної 

впізнаваності поетичного знаку при його переміщенні в інший лінгвокультурний 

простір. Тому певне адаптування тексту художнього перекладу до очікувань цільо-

вої аудиторії, зумовлених специфікою концептуальних настанов культури-
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реципієнта, становить базове професійне завдання перекладача художньої літерату-

ри.  

Адже провідна перекладацька мета під час  інтерпретації вихідного поетично-

го тексту полягає у передбаченні та усуненні тих труднощів розуміння першотвору, 

що можуть виникнути в носіїв цільової культури при сприйнятті оригінального тек-

сту. З іншого боку, цілком очевидно, що далеко не в усіх випадках перекладач ви-

ступає у ролі стороннього спостерігача, який фахово декодує смислову структуру 

вихідного тексту задля її адекватного відтворення засобами цільової мови.  

Текст будь-якого поетичного перекладу є продуктом перекладацької гермене-

втики, тобто наслідком інтерпретаційної діяльності творця цільового тексту, чия 

особистість сформувалася під тиском матриць концептуальної та поетичної картин 

світу цільової культури. І, якщо оригінальний поетичний текст створюється під 

впливом як індивідуального бачення автора, так і певних констант вихідної культу-

ри,  то у тексті перекладу відбувається певне зміщення акцентів у системі «індивіду-

альне :: загальнонаціональне». Саме тут особистість перекладача, за класичними ка-

нонами теорії художнього перекладу, має стати невидимою, підкоряючись завдан-

ням адекватної передачи художнього змісту першотвора.  

Однак, відмовляючись від власних, індивідуальних ідейно-естетичних вподо-

бань, перекладач виступає  носієм певного загальнонаціонального світогляду, тран-

слятором  специфічних рис концептуальної та поетичної картин світу культури-

реципієнта. Відповідно, у перекладацькій стилістиці первинний (пізнавальний) кон-

цепт, що являє собою частину національної концептосфери, цілком правомірно є 

більш вагомим чинником смислотворення цільового тексту, ніж вторинний (індиві-

дуальний) концепт. У перекладацькому ремоделюванні поетичних образів нерідко 

«відлунюють етнокультурні, естетичні та психологічні первні» [Пригодій 2010 : 

213], що можуть бути пояснені «темними плямами підсвідомого автора-тлумача» 

[Лановик  2002: 278]. Вони становлять неабиякий інтерес з позицій відображення 

концептуального та поетичного паралаксу у перекладацькому ґештальтотворенні, 

оскільки є проявами матриць власної культури і поетичної традиції перекладача.       
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 Як було продемонстровано у попередньому підрозділі, присвяченому дослі-

дженню проявів поетичного паралакса при перекладі, сприйняття ґештальтів вихід-

ної культури в іншому культурному просторі регламентується законом прегнатності 

або принципом «гарного ґештальту». Проте, у контексті цієї роботи видається доці-

льним використовувати поняття «прототипічного ґештальту». У широкому розу-

мінні цього терміна  прототипічність ґештальту пов’язана не стільки з частинами 

певного об’єкту, скільки з його функціями. Адже складові частини не відіграють ви-

рішальної ролі у сприйнятті загальної форми об’єкту. Проте вони мають безпосере-

дній зв’язок з його функцією, яка для багатьох артефактів є так званою «розумною 

підставою» (raison d’etre) або смислом об’єкта. Існування більшості частин об’єкту 

зумовлено певною роллю, яку виконує цей об’єкт, тобто його функцією. Ці функці-

онально вмотивовані частини інтегруються в один ґештальт і сприймаються як єди-

не ціле. Тоді прототип являє собою «вид редукції до релевантних і, здебільшого, ві-

зуальних основ, які, однак, сприймаються як єдине ціле» [Ungerer  2006: 38].  

Екстраполюючи логіку цих умовиводів на ґештальт поетичного знака, можна 

дійти висновку, що у даному випадку таким прототипічним ґештальтом (або «реду-

кованим» ґештальтом, який «включає функціональні частини певного елементу у 

функціонально врівноважених пропорціях» [Ungerer  1996: 41]) виступає крос-

текстовий ґештальт, описаний у розділах III і IV, оскільки саме він інкорпорує ту 

суму фігур, яка визначає специфіку функціонування відповідного ґештальту у пое-

тичних текстах певної національно-культурної традиції. При перекладі інтерпрета-

ція оригінального «чужорідного» поетичного образу здійснюється за лекалами тих 

ґештальт-формул, що є чіткими, гармонійними і врівноваженими з позицій поетич-

ної картини світу культури реципієнта, тобто здійснюється доповнення, домальову-

вання або скасування певних складових вихідного поетичного ґештальта з метою 

прибрати незрозуміле. Дією саме цього основоположного принципу ґештальт-

психології пояснюється перекладацьке ремоделювання вихідного поетичного 

ґештальту,  тобто відхилення від оригіналу, що спровокований впливом на свідо-

мість перекладача домінант власної культури та власної естетичної традиції, 
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пов’язаних з відмінностями у концептуальних і поетичних картинах світу вихідної 

та цільової культур.  

 

     6.2. Трансформація вихідного поетичного ґештальта 

     6.2.1. Нівелювання вихідного поетичного ґештальта внаслідок концептуаль-

ного паралаксу 

Наслідки концептуального паралаксу проявляються у нівелюванні чоловічого 

образу в тексті перекладу або «пом’якшенні» його рис, що пояснюється інерцією 

концептуального прототипу з українського культурного простору у свідомості пере-

кладача англомовного художнього твору. 

Нівелювання чоловічого образу спостерігається, приміром, при перекладаць-

кому відтворенні фрагменту поезії Роберта Фроста «Stopping by Woods on a Snowy 

Evening». Присутність владного господаря лісів, що підкреслена в оригінальному 

тексті повторенням займенників «whose», «his», «he», передається у перекладі побі-

жно, як другорядний фактор: 

Whose woods these are I think I know,          Весь ліс засипав білий сніг: 

His house is in the village though,                  Хазяїн, мабуть, жде доріг. 

He will not see me stopping here                    Тож зупинися, коню мій, 

To watch his woods fill up with snow.           Поглянь, як сніг ліси обвив. 

                                    [СР: 224]          (Переклад В.Бойченка)  [ФРВ: 92] 

Наявність такого перекладацького відхилення легко пояснюється розбіжнос-

тями у концептуалізації маскулінності в англо-американській та українській культу-

рах. Внаслідок цієї узвичаєності різних гендерних стереотипів паралель «маскулін-

ність = владність, домінантність» є аксіоматичною для англомовної культури, але ні 

у якому разі не належить до прототипних концептуальних кореляцій в українській 

культурній традиції.  

Прикладом «пом’якшення» рис чоловічого образу може слугувати уривок з 

українського перекладу поеми Едгара По «Тамерлан», виконаного Анатолієм Они-

шком. У першотворі, що за формою являє собою сповідь на смертному одрі відомо-

го середньоазіатського державного діяча і полководця ХІV століття Тамерлана, є 
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рядки про юнацькі роки майбутнього еміра, коли душеюТамерлана володіли не ли-

ше звичайні для цього віку амбіції, але й почуття закоханості. Настроєність на 

останнє, яка жила в «залізному» серці видатного полководця, здобуває в оригіналі 

ім’я жіночої слабкості, яке внаслідок різної концептуалізації фемінінності у вихідній 

та цільовій лінгвокультурах замінено в перекладі більш суголосним українській ку-

льтурі уявленням:  

My passions, from the hapless hour,                         Відтоді грізним, невблаганним 

    Usurp’d a tyranny which men                               Й жорстоким владарем я став. 

Have deem’d, since I have reach’d no power,           Усі вважали, що тираном 

    My inner nature – be it so:                                     Я й народився – що ж, нехай! 

    But, father, there liv’d one who, then,                    Та дехто в ті роки вже знав, 

Then – in my boyhood – when their fire                     Тоді, коли юнацьким жаром 

    Burn’d with a still intenser glow                             (Бо з віком і горінню край) 

(For passion must, with youth, expire)                        Душа палилася недаром: 

    E’en then who knew this iron heart                         В залізнім серці серед зла 

    In woman’s weakness had a part.                            Жіноча лагідність жила.                                                                                                          

[ПТ (2):16-17] 

Безумовно, обраний Анатолієм Онишком варіант не узгоджується з канонами 

англійської традиції, згідно з яким позитивну оцінку здобуває раціональність, що 

пов’язується з чоловічим началом, в той час як жіноча чуттєвість належить до явищ 

негативного ґатунку. Але ще більш суттєвим слід визнати те, що перекладацьке рі-

шення перебуває у явному протиріччі з логікою характеру могутнього Тамерлана, 

тобто Тимурленга або Тимура-кульгавого, від особи якого ведеться розповідь. Важ-

ко уявити, щоб цей грізний тиран, ймовірний нащадок Чингісхана, оцінював своє 

почуття саме у термінах жіночої лагідності.  

Вмотивована міжмовними відмінностями заміна персоніфікованого образу 

чоловічого роду персоніфікованим образом середнього роду з додаванням конота-

цій, що тяжіють до жіночих характеристик образу. У наступному прикладі, уривку з 

«Чайльд-Гарольда» Дж.Г.Байрона, рід образу чітко визначено в оригіналі –  це мо-
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гутній, життєдайний He-Sun, який згідно міфопоетичній традиції замальовується 

поруч з матір’ю-Землею: 

“Adieu, adieu! My native shore                       Мій рідний берег, прощавай, 

Fades o`er the waters blue;                              Розтань в блакиті хвиль, 

The Night – winds sigh, the breakers roar,      Крізь вітру опівнічний грай 

And shrieks the wild sea-mew.                         Чаїно вже не квиль. 

Yon Sun that sets upon the sea                         І сонце, що пірнуло в хлань, 

We follow in his flight;                                     Злетить промінням вій 

Farewell awhile to him and thee,                    Тож для недовгих розтавань 

My native Land – Good Night!                        Добраніч, краю мій! 

A few short hours and He will rise                  Перейде цей короткий час 

To give the morrow birth;                               Зродивши інші дні. 

And I shall hail the main and skies,                Зустріне небо й море нас, 

But not my mother earth…                             Домівка рідна – ні.   [Т (1): ] 

Неминучість заміни чоловічого роду сонця середнім є в українському перек-

ладі цілком очевидною з огляду на дію об’єктивних законів мови (хіба що перекла-

дач вдасться до перифразів на кшталт «диск сонця» або «лик сонця», які лише част-

ково компенсують втрату родової ознаки оригінального образу). Хоча, як відомо, 

образ, виражений іменником середнього роду, може набути чоловічих гендерних 

конотацій за рахунок відповідних характеристик, що містять імплікації сили, муж-

ності і т п.  

Проте у перекладі В.Богуславської образ сонця несподівано трактується в те-

рмінах краси, чарівних зовнішніх ознак персоніфікованого світила, які традиційно 

асоціюються з жіночим началом. Така трансформація поетичної семантики оригіна-

лу в перекладі також обумовлена особливостями репрезентації образу сонця в укра-

їнській поетичній картині світу, яка, на відміну від англомовної поетичної традиції, 

пов’язує його не лише з чоловічим, але й з жіночим началом.  

 

 6.2.2. Деконструкція структури вихідного поетичного ґештальта, вмотивована 

поетичними нормами цільової культури  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


376 

 

Розглянемо з цього погляду широко відомий вірш Емілі Дікінсон  There’s a 

certain slant of light та його український переклад, виконаний Марією Габлевич. 

Стрижневий образ вірша заявлено у вихідному тексті двічі: в заголовку та в першо-

му рядку — це стародавній, універсальний для світової літератури образ світла (у 

даному випадку, сонячного світла), який у незчисленній кількості контекстів висту-

пав метафоричним синонімом найсуттєвіших в духовному житті людини понять –  

Бога, любові, щастя, віри. Однак у вірші  Емілі Дікінсон цей традиційно позитивний 

символ піддається переосмисленню і виступає носієм якогось незбагненного болю, 

суму, що позбавляє душевного спокою і виявляється загрозливо-несьогосвітнім, жа-

хаючим, спорідненим зі смертю: 

There’s a certain slant of light,  

Winter afternoons,  

That oppresses like the heft 

Of cathedral tunes. 

Heavenly hurt it gives us. 

We can find no scar 

But internal difference 

Where the meanings are. 

           None may teach it anything 

‘Tis the seal despair,  

An imperial affliction 

Sent us of the air. 

When it comes the landscape listens, 

Shadows hold their breath, 

When it goes ‘tis like the distance 

On the look of death.    [МВ: 189] 

 

Поезія Емілі Дікінсон завжди оцінювалася дослідниками як така, що значно 

випередила свій час за емоційною навантаженістю та напруженістю почуттів. Адже 
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ламана “нервова” форма вірша, рваний синтаксис, телеграфічність стилю — все це 

типові риси поезії двадцятого, а не дев’ятнадцятого століття, до якого належала 

Емілі Дікінсон. Як зазначалося у розділі IV , фігура «агресивність, руйнівна сила, 

насилля» є прототипічною для чоловічого ґештальту  SUN  в англомовній поетич-

ній картині світу ХХ століття. Негативна забарвленість світлової метафори є органі-

чною частиною ідіолектів багатьох англійських а, особливо, американських поетів, 

які пов’язують світло з агресією, ворожістю та насильством. В основі глибинної се-

мантики їхніх творів часто лежать такі концептуальні метафори як : SUN = КАРА-

ЛЬНА СИЛА,  SUN = ЦЕ БІЛЬ, SUN = ЗНАРЯДДЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ; ІН-

СТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВДАЄ ФІЗИЧНОГО БОЛЮ, SUN = РУЙНІВНА СУТНІСТЬ, 

SUN = ВОРОЖА СУТНІСТЬ.  

Проте переосмислення позитивності світлового образу в оригіналі відбуваєть-

ся у дуже обережний спосіб. Поміркована тональність поезії Емілі Дікінсон є несу-

мірною з різкими метафоричними формулами американських поетів двадцятого 

століття на кшталт:  The sunlight pierced my vitals like a knife (J.Wain) [NMP: 79]; ra-

zor ray of the sun… (Ch.Olson) [NAP: 144]; sun was over our town; it was like a 

blade.(W.Stafford) [CAP (2): 310]; To raise tomorrow’s city to the sun // That never sets 

upon hell-fire streets // Of Boston, where the sunlight is a sword // Striking at the with-

holder of the Lord (R.Lowell) [САР(2), 196]; The ache of sunshine stops. // God is gone. 

God is gone. (J.Spicer) [NMP: 205]; Spears of sun striking the water (A.Rich) [FB: 798]; 

Sun struck the water like a damnation. (S.Plath) [SPSP: 19]; I have suffered the atrocity 

of sunsets. // Scorched to the root. // My red filaments burn and stand, a hand of wires 

(S.Plath) [SPSP: 51].  

 На тлі наведеної низки поетичних контекстів, які наочно демонструють тен-

денцію до різкої негативізації образу світла, що відбулася в художній свідомості ХХ 

століття, досить прозорою є паліативність негативного світлового образу в поезії 

Емілі Дікінсон. Негативне тлумачення зимового світла в її вірші There’s a certain 

slant of light  виступає своєрідним буферним контекстом між абсолютною позитив-

ністю світлових образів в англомовній романтичній поезії ХІХ століття та представ-

ленням світла як руйнівної, зловісної сили в поетичних творах ХХ століття.  
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У поезії  There’s a certain slant of light йдеться про те, що не саме світло, а пев-

ний його нахил, погляд, тон [slant] пригнічує душу [oppresses],  наче тяжкі акорди 

соборного органу [the heft of cathedral tunes], але цей біль має небесне походження 

[heavenly hurt], тому він не залишає шрамів, і лише перебудовує в нас щось найісто-

тніше, на рівні смислу [But internal difference // Where the meanings are]. Провідна 

концептуальна метафора LIGHT = ДУШЕВНА ПРИГНІЧЕНІСТЬ пізніше підсилю-

ється ствердженням споріднених настроїв розпачу і безвиході  [‘Tis the seal despair], 

а також піднесеного суму і скорботи [An imperial affliction // Sent us of the air], відпо-

відно, концептуальні метафори: LIGHT = ЦЕ БЕЗНАДІЯ та LIGHT = ЦЕ ТУГА. Ку-

льмінаційним моментом у композиції оригінального вірша є його останні рядки, в 

яких вищеописаний душевний стан, спричинений спогляданням якогось дивного 

сонячного світла, пов’язується з образом смерті [When it goes ‘tis like the distance // 

On the look of death]. Таким чином, в оригінальному тексті поетичний ґештальт  

LIGHT містить фігуру «душевна пригніченість, депресивність».   

 Аналіз ширшого контексту творчості Емілі Дікінсон дозволяє стверджувати, 

що загострена негативність образу світла загалом не притаманна ідіостилю цієї пое-

теси, хоча тема світла й посідає важливе місце в її поетичних творах. Про небайду-

жість Дікінсон до світлових образів свідчить наявність в її творчій спадщині цілої 

низки віршів, в яких вони відіграють роль ключових, камертонних елементів. Це по-

езії, в котрих: надається опис сходу та заходу сонця (I’ll tell you how the Sun rose) 

[АР:243],  захід сонця уподібнюється згасанню людського життя (The Sun kept set-

ting – setting – still) [АР: 286],  поети порівнюються  із сонцем (The Poets light but 

lamps -)  [АР: 296], представлено розгорнутий метафоричний опис молодого місяця 

(The Moon upon her fluent Route) [АР: 308]. 

Усі перелічені вірші характеризуються класичним трактуванням світлового 

образу: це – звернення до світла як до символу натхнення, джерела життя на землі, 

замилування величністю залитих сонячним сяйвом пейзажів, використання власти-

вих ще архаїчній свідомості метафор, наприклад, опис заходу сонця як нагадування 

про смертність людини, її близького відходу у вічність.  
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Проте Емілі Дікінсон є авторкою ще одного вірша, настільки суголосного за 

тематикою, структурою і, деякою мірою, за настроєм до вище проаналізованого 

“There’s a certain slant of light”, що його можна було б вважати своєрідною варіацією 

останнього. Єдина фактична розбіжність полягає в тому, що причиною душевного 

збентеження та неспокою в поезії “There’s a certain slant of light” виступає незбагне-

ний тон зимового світла, а у вірші “A light exists in Spring” – весняного. Разом з тим 

ці дві поезії значно різняться за метафоричним трактуванням світла: 

                               A light exists in Spring 

Not present on the Year 

At any other period –  

When March is scarcely here 

                               A color stands abroad 

                                On Solitary Fields 

That Science cannot overtake 

But Human Nature feels. 

It waits upon the Lawn, 

It shows the furthest Tree 

Upon the furthest Slope you know 

It almost speaks to you. 

                                     Then as Horizons step 

Or Noons report away 

Without the Formula of sound 

It passes and we stay –  

A quality of loss 

Affecting our Content 

As Trade had suddenly encroached 

Upon a Sacrament.   [VTG: 293] 

Якщо в поезії “There’s a certain slant of light” серцевий щем є безпосереднім 

породженням особливої тональності світла, то вірш “A light exists in Spring” відтво-
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рює атмосферу душевної порожнечі, пов’язану з відчуттям втрати чогось найсуттє-

вішого після повільного зникнення сонячного світла. 

Отже, можна констатувати, що увесь контекст творчості Емілі Дікінсон свід-

чить про вірність поетеси традиційному символічному та метафоричному тракту-

ванню світла; єдина ж спроба осмислити негативність зимового світла робиться в 

дуже обережний спосіб. Але навіть такий алгоритм розвитку ключового образу вір-

ша – сонячного світла – не є прийнятним з погляду канонів поетичної картини світу 

цільової культури, оскільки поетичний ґештальт LIGHT у тексті оригіналу не спів-

відноситься з усталеним поетичним ґештальтом  СОНЦЕ в україномовній традиції, 

котрий характеризується наявністю таких однозначно позитивних за емоційним по-

тенціалом фігур як «життєдайність, батьківство», «божественність, владність», 

«зрячість», «озвученість, музикальність», «веселість» (див. розділ IV).  

 Це спонукає перекладачку до внесення достатньо радикальних коректив у іє-

рархію образів вірша. Марія Габлевич по суті підміняє головний образ першотвору 

«світло», зводячи його до другорядного і висуваючи на перший план образ зимового 

дня: 

                       Зимній день — буває — гляне 

Променем останнім —  

Так що вдарить в саме серце —  

Наче грім органів. 

                        Рана його чудотворна —  

Ти не знайдеш знаку — 

А тільки там де сутності —  

Защемить інако. 

                       Не збагнути цього щему 

Це – вишній відчай, 

Небесами послана 

Царствена печаль. 

Прийде – все довкілля нишкне, 
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Тіні мруть і мерхнуть — 

А відхід її величний —  

           Як хода у смерті.    [ДЛ: 258] 

 

Завдяки такій перекладацькій аберації ґештальт сонячного світла у цільовому 

тексті позбавляється фігури «душевна пригніченість, депресивність» за рахунок сво-

єрідного «делегування» цієї фігури до складу ґештальту ЗИМНІЙ ДЕНЬ. Саме образ 

зимового дня здобуває центральну позицію  у художній семантиці твору, про що 

свідчить його винесення у заголовок та першій рядок твору замість того оригіналь-

ного світлового образу, навколо якого, власне, й побудовано увесь вихідний поетич-

ний текст.  

При цьому перекладачка вдається навіть до більш радикального трактування 

негативності ключового образу, ніж Емілі Дікінсон. Замість авторських напівтонів 

вона вживає різкі контрастні метафори: зимовий день вдаряє в саме серце, наче грім 

органів. Тому серед значень слова  hurt, яке перекладається і як “біль”, і як “рана”, 

природнім в даному “силовому” контексті є вибір варіанту “рана”: (Heavenly hurt it 

gives us. // We can find no scar… Рана його чудотворна —  // Ти не знайдеш знаку —). 

Потрібно зазначити, що нівелювання стрижневого образу вихідного поетично-

го тексту здійснюється у перекладі ще й через зміну лексичного репрезентанта пое-

тичного концепту СВІТЛО. Якщо в оригіналі авторка веде мову про сонячне світло, 

ґештальт якого сформувався на основі надзвичайно потужної історико-культурної 

традиції в обох поетичних картинах світу – англомовній та україномовній, то у ці-

льовому тексті з’являється не такий всеосяжний, можна сказати, усічений образ сві-

тла: промінь, і це значно редукує парадигму фігур у структурі ґештальту цільового 

поетичного знака.  

Крім того, у виконаному Марією Габлевич перекладі спостерігається відсутнє 

в оригіналі означення лексеми, що позначає світло: прикметник «останній» (Зимній 

день — буває — гляне // Променем останнім…). Цей елемент позбавляє світловий 

образ друготвору будь-яких можливих негативних асоціацій і дозволяє закріпити 
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статус причини тужливого настрою суцільно за зимовим днем, адже єдиний негати-

вний момент, пов'язаний зі світловим образом (променем) базується на тому, що сві-

тло нетривалого зимового дня вже готово зникнути, поступаючись гнітючій темряві. 

Характер внесеної у цільовий текст зміни є цілком очевидним: це самовільне перек-

ладацьке додавання художнього елементу, адже оригінальний текст не містить жод-

ного натяку на останні проміні сонячного світла. У першотворі йдеться про світло 

зимового дня як такого (Winter afternoons), оскільки під поняттям  afternoon  розу-

міють увесь проміжок часу від вранішніх до вечірніх годин.  

Нарешті, варте уваги не лише вилучення фігури «душевна пригніченість, де-

пресивність» з поетичного ґештальту світло у перекладі, але й актуалізація у його 

складі фігур «зрячість» та  «музикальність»: СВІТЛО – ЦЕ ЗВУК – Зимній день — 

буває — гляне // Променем останнім — // Так що вдарить в саме серце — // Наче 

грім органів. Якщо фігура «зрячість» взагалі відсутня у складі оригінального ґеш-

тальту, то фігура «музикальність» хоча й  наявна у вихідному поетичному тексті, 

але її зв’язок з образом світла не є таким тісним і безпосереднім, як у цільовому тек-

сті. Адже в оригіналі світло виступає суб’єктом дії, являючи собою першоджерело  

скорботного настрою, і тому найбільш вагома фігура поетичного ґештальту LIGHT 

«душевна пригніченість, депресивність» актуалізується вже на самому початку 

твору через дієслово «oppress»:  There’s a certain slant of light, // Winter afternoons, // 

That oppresses like the heft // Of cathedral tunes. При цьому семантика музикальності 

асоціюється зі світлом у більш віддалений спосіб: світло пригнічує душу подібно до 

акордів органної музики. Натомість у друготворі світло перетворено на знаряддя дій 

зимового дня  (Зимній день — буває — гляне // Променем останнім —  // Так що вда-

рить в саме серце — // Наче грім органів), тому в цільовому тексті воно перебуває у 

прямому семантичному зв’язку зі звуками органу. 

На завершення потрібно зазначити, що вищеописані перекладацькі аберації 

значно розмивають композиційну структуру цільового тексту у порівнянні з першо-

джерельним поетичним твором. В оригіналі образ світла послідовно позиціонується 

авторкою як той стрижневий елемент, що створює художню цілісність твору: за-
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йменник  it на позначення особливої якості зимового світла проходить через увесь 

вірш як рекурентна згадка про джерело душевної пригніченості –  

 There’s a certain slant of light,  

Winter afternoons,  

That oppresses like the heft 

Of cathedral tunes. 

Heavenly hurt it gives us. 

We can find no scar 

But internal difference 

Where the meanings are. 

                       None may teach it anything 

‘Tis the seal despair,  

An imperial affliction 

Sent us of the air. 

When it comes the landscape listens, 

Shadows hold their breath, 

When it goes ‘tis like the distance 

On the look of death.    

   Перекладу бракує такої композиційної цілісності, адже на місці ланцюжку 

slant of light / it / it / it / it  у перекладі вибудовано послідовність зимній день / рана 

його / вишній відчай / царствена печаль / відхід її: 

Зимній день — буває — гляне 

Променем останнім —  

Так що вдарить в саме серце —  

Наче грім органів. 

 Рана його чудотворна —  

Ти не знайдеш знаку — 

А тільки там де сутності —  

Защемить інако. 
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 Не збагнути цього щему 

Це – вишній відчай, 

Небесами послана 

Царствена печаль. 

Прийде – все довкілля нишкне, 

Тіні мруть і мерхнуть — 

А відхід її величний —  

Як хода у смерті. .                          [ДЛ: 258] 

Ці перекладацькі трансформації свідчать не лише про заміну ключового пое-

тичного ґештальта у цільовому тексті, але й ще одну, достатньо важливу втрату, 

пов’язану з глибинною семантикою вихідного поетичного тексту. Займенник серед-

нього роду it, що є провідним елементом створення вертикального контексту у пер-

шотворі, одночасно виступає засобом актуалізації мотиву незбагненності, безособо-

вості тієї таємничої сили, що здатна торкнутися найбільш сокровенних людських 

почуттів. Отже, порівняльний аналіз стилістичної тональності оригінального та пе-

рекладного текстів свідчить про зміни в емоційній насиченості поетичного образу, в 

характері його експресивності.          

Усі вищеописані перекладацькі рішення призводять до втрати гостроти пере-

живання, що виникає саме завдяки незвичному використанню світлового образу у 

першотворі: адже мова йде, врешті решт, не про зимовий день, а про якусь особливу 

тональність світла. Запропоноване перекладачкою зміщення семантичних акцентів 

виходить за рамки неточної інтерпретації безпосередньо даного поетичного тексту, 

оскільки через універсальність головного образу цю поезію можна розглядати як 

одну з ланок у довжелезній низці контекстів світової літератури. Трактування обра-

зу світла в ньому заперечує свої численні попередні інтерпретації. Проте образ не 

відмінено повністю — його лише інвертовано, переведено від нахилу світла, типо-

вого для зимового дня, до самого зимового дня, який ранить серце останнім проме-

нем.  
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6.2.3. Перебудова структури вихідного поетичного ґештальта та її подальше ро-

згортання  за поетичними нормами культури-реципіента  

В англо-українському поетичному перекладі перебудова ґештальт-структури 

вихідного поетичного знака часто є наслідком заміни персоніфікованого образу чо-

ловічого роду персоніфікованим образом жіночого роду з подальшим підсиленням 

жіночих конотацій образу. Цей випадок є також пов’язаним з вкоріненою в україн-

ську поетичну традицію «жіночою» матеріалізацією образу природи. Феномен тако-

го послідовного «ожіночування» образу однієї з пір року розглянемо на прикладі 

перекладацької інтерпретації сонету Генрі Лонгфелло «Autumn», наданої Дмитром 

Павличком.  

Судячи з корпусу англо-американського поетичного матеріалу, що був опра-

цьований в межах цього дослідження, можна стверджувати, що в англомовній поезії 

немає такої ж традиції стосовно родового уособлення осені, як, скажімо, у відно-

шенні весни або зими, які незмінно отримують в англо-американських поетичних 

текстах, відповідно, жіночу та чоловічу персоніфікацію. Тому питання гендерного 

трактування образу осені в англомовній поетичній картині світу залишається відк-

ритим, хоча її персоніфіковані портрети в англійській романтичній поезії ХІХ сто-

ліття дають підстави вважати, що осінь розглядається як істота радше чоловічої, ніж 

жіночої статі (наприклад, образ осені у початкових рядках вірша Джона Кітса «To 

Autumn» : Season of mists and mellow fruitfulness! // Close bosom-friend of the maturing 

sun; // Conspiring with him how to load and bless // With fruit the vines that round the 

thatch-eves run…[ХАЛ, 96]). Саме осінній холод пов’язується з традиційною для анг-

ломовної поезії чоловічою матеріалізацією смерті в поезії американських романти-

ків: This body of flame and steel, before the gust // Of Death, or under his autumnal frost 

// Shall be as any leaf  (Edna St.Vincent Millay) [МВ: 429]. 

 Сам текст сонету Г.Лонгфелло, написаний у формі звертання до осені, не до-

зволяє дійти однозначного висновку щодо родового позиціонування головної дійо-

вої особи: 

Thou comest, Autumn, heralded by the rain, 

With banners, by great gales incessant fanned, 
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Brighter than brightest silks of Samarcand, 

And stately oxen harnessed to thy wain! 

 

Thou standest, like imperial Charlemagne, 

Upon thy bridge of gold; thy royal hand 

Outstretched with benedictions o`er the land, 

Blessing the farms through all thy vast domain! 

 

Thy shield is the red harvest moon, suspended 

So long beneath the heaven`s o`er-hanging eaves; 

Thy steps are by the farmer`s prayers attended; 

 

Like flames upon an altar shine the sheaves; 

And, following thee, in thy ovation splendid, 

Thine almoner, the wind, scatters the golden leaves!  

            

Адже царственість і величність, що є провідними характеристиками ключово-

го образу в цьому вірші, не мають настільки прямої співвіднесеності з певним ро-

дом, щоб слугувати показниками гендерної належності осені. Проте існує достатньо 

аргументів на користь того, що цей не виражений в експліцитній формі рід є чолові-

чим. По-перше, з владою  в англійській традиції асоціюється саме маскулінність, по-

друге, на цю думку наводять згадувані в сонеті атрибути осені (щит, знамена), а та-

кож той факт, що вона порівнюється з франкським королем Карлом Великим, чиї 

завоювання в інших країнах призвели до утворення значної за простором імперії, і 

постає в особі тріумфатора, який царственою рукою благословляє своїх підданих.  

Зрозуміло, що в українському перекладі, внаслідок особливостей української 

мовної картину світу, персоніфікована осінь може набути лише жіночу іпостась. 

Проте  перекладача не задовольняє це запрограмоване перемикання образу в жіно-

чій регістр і він вирішує підсилити жіночу складову персоніфікації додаванням зай-
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вої, відсутньої в оригіналі художньої деталі «в короні кіс», яка, до речі, перебуває у 

певній дисгармонії з подальшим «маскулінним» порівнянням: 

На мості злотному, в короні кіс,  

Як  Шарлеман, стоїш ти величава,  

І знаками володарського права 

Благословляєш ферми, ниви, ліс.                       [О: 139 ] 

Аберації, пов’язані з поетичним паралаксом, що виникають при українсько-

англійському перекладі, розглянуті у цій роботі на прикладі підміни матричного пе-

рсоніфікованого образу жіночого роду маскулінною персоніфікацією з подальшим 

розгортанням маскулінного образу згідно з прототипною ґештальт-формулою, що 

ствердилася при гендерному форматуванні  ґештальту у поетичній картині світу ці-

льової культури.   

Яскравий приклад такої трансформації містить одна зі строф англомовного 

перекладу вірша Лесі Українки «Хто вам сказав, що я слабка…», виконаного Гледіс 

Еванс [UL, c.130-131]. В оригіналі цей фрагмент надає опис дій Зими, яка, згідно до 

україномовної граматичної матриці, постає у вигляді персоніфікованої сутності жі-

ночого роду: Коли ж суворая зима // покриє барви й квіти –  // на гробі їх вона сама 

// розсипле самоцвіти.  Таким чином, у вихідному тексті єдиною актуалізованою фі-

гурою ґештальту  Зима є «суворість».  

Натомість англомовний варіант перекладу пропонує суттєво відмінний від 

оригіналу поетичний ґештальт: But when the flowers and vivid hues // are buried and 

the winter rules // upon this grave the Northking strews // with icy fingers precious jewels. 

Завдяки застосуванню метафоричного виразу «крижані пальці» (icy fingers) перек-

лад не лише опосередковано зберігає провідну фігуру вихідного ґештальта Зима, але 

й надає значний розвиток образу Зими, піддаючи висвітленню основні фігури у 

структурі прототипічного ґештальту Winter в англо-американській поетичній тради-

ції. Це, насамперед, подвійна актуалізація фігури «владність, домінантність», яка у 

першій раз здобуває семантичного висунення через дієслово «rule» (the winter rules) 

у контексті, що в очевидний спосіб не виявляє прототипічної маскулінності англо-

мовної персоніфікації. У другій раз фігура «владність, домінантність» актуалізу-
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ється вже одночасно з фігурою «маскулінність» шляхом використання перекладач-

кою образного перифраза  Northking. 

Вмотивована поетичною нормою цільової культури перебудова структури ви-

хідного поетичного ґештальта з подальшим розгортанням образу може супроводжу-

ватися не лише актуалізацією фігур прототипічного ґештальту відповідного поетич-

ного знака у цільовій культурі, але й контекстуальним («дзеркальним») підсиленням 

цих фігур у друготворі. 

Достатньо показовий приклад таких перекладацьких трансформацій можна 

спостерігати в англомовному перекладі поезії Івана Франка «Дивувалась зима…», 

виконаного Персивалем Канді. Оскільки аналізована персоніфікація є наскрізним 

образом усього вірша, доречно на початку навести повний текст оригінальної поезії: 

 

«Дивувалась зима…»                              

Дивувалась зима 

Чом се тають сніги, 

Чом леди присли всі 

На широкій ріці? 

Дивувалась зима: 

Чом так слабне вона, 

Де той легіт бересь, 

Що теплом пронима? 

Дивувалась зима: 

Як се скріпла земля 

Наливаєсь теплом, 

Оживає щодня? 

Дивувалась зима: 

Як посміли над сніг 

Проклюнутись квітки 
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Запахущі, дрібні? 

І дунула на них 

Вітром з уст ледяних, 

І пластом почала 

Сніг метати на них. 

Похилились квітки, 

Посумніли, замклись; 

Шура-буря пройшла – 

Вони знов піднялись. 

І найдужче над тим 

Дивувалась зима, 

Що на цвіт той дрібний 

В неї сили нема.         .                    [ІФ] 

                      

Автор першотвору зображує Зиму у вигляді сутності жіночого роду, яка лише 

нещодавно була потужною силою, але тепер з кожним днем стає все слабкішою, по-

ступаючись весняній стихії оновлення землі. Показово. що важливою фігурою цього 

жіночого ґештальту виступає не категоричність: Зима дивується тому, що поступово 

втрачає свою колишню силу, неодноразово ставлячи з цього приводу дещо розгуб-

лені запитання, які, власне, і складають чотири з семи строф вірша. 

Заміна жіночого персоніфікованого образу чоловічим, що має місце в англо-

мовному перекладі, тягне за собою досить істотні зміни у самому потрактуванні об-

разу Зими, рекурентно вписані у текст друготвору: 

 

SPRING SONG 

Old Winter marveled much 

To see the melting snow 

And how the cracking ice 
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Set free the water’s flow. 

Old Winter wondered why 

He felt no more so stout, 

From whence the breezes came 

Which spread a warmth about. 

           Old Winter marveled much 

Because each day the earth 

Exhaled a sweater small 

And brought new life to birth. 

Old Winter marveled much 

To see, despite the snow, 

The flowerets from the earth 

Began their heads to show. 

Old Winter fiercely blew, 

Sent forth an icy blast, 

And with a pall of snow 

He tried to hold them fast. 

The flowerets in alarm 

Closed up as though in pain, 

But when the squall had passed 

They raised their heads again. 

Old Winter marveled much 

That he could not prevail, 

E’en over tiny flowerets 

To make his strength avail.   [FI, p.107-108] 

 

У цьому сенсі найбільш очевидною розбіжністю між оригіналом та перекла-

дом є гендерна ознака ключового образу, чотири рази експлікована у цільовому тек-
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сті займенниками hе та his. У повній узгодженості з іншим гендерним форматуван-

ням персоніфікованого образу Зими перебуває й послідовне нівелювання запиталь-

ної інтонаційної домінанти вихідного поетичного тексту. Адже, з одного боку, пере-

кладач пропонує новий заголовок вірша, позбавлений жодної згадки про подив Зими 

(він звучить як «Spring Song», тобто «Веснянка»), з іншого боку,  крок за кроком 

скасовує елемент невизначеності, альтернативності, нерішучості, що міститься у чи-

сленних питальних інтонаціях оригіналу, замінюючи усі запитальні структури пер-

ших чотирьох строф першотвору стверджувальними реченнями. Зміна гендерної 

ознаки головного образу вихідного тексту супроводжується акцентуванням прото-

типічних фігур маскулінного ґештальту Winter, що характеризують його в англомо-

вній поетичній картині світу. Це, насамперед, фігура «владність, домінантність», яка 

актуалізується у тексті перекладу через додавання відсутнього в оригіналі дієслова 

«prevail» (Old Winter marveled much // That he could not prevail …). Аналогічним чи-

ном, одна з головних фігур англомовних ґештальтів персоніфікованих сутностей чо-

ловічого роду «агресивність, грізність» здобуває висвітлення у цільовому тексті за-

вдяки додаванню лексеми «fiercely» (Old Winter fiercely blew, // Sent forth an icy 

blast…).  

Розгорнутого акцентування надано у перекладі центральній фігурі англомов-

них ґештальтів персоніфікованих сутностей чоловічого роду «сила, потужність». У 

першотворі про колишню силу Зими мовиться побіжно, без особливої експлікації: 

вперше вона опосередковано згадується у другій строфі вірша через лексему, що ви-

ражає значення антонімічне поняттю «сила» (Дивувалась зима: // Чом так слабне 

вона…), тобто наголошується, власне, на слабкості Зими. Слово ж  «сила» з'являєть-

ся лише в останньому рядку поезії, але одразу за ним слідує негативне слово «нема», 

яке, завдяки своїй фінальній позиції й ставить крапку в усьому вірші, констатуючи 

повне безсилля Зими: І найдужче над тим // Дивувалась зима, //  Що на цвіт той 

дрібний  // В неї сили нема.  

 Достатньо показовим видається той факт, що останні слова вірша «сили не-

ма» римуються у цьому контексті з лексемою «зима», оскільки, як відомо, за зако-

нами поетичного мовлення, тотожність поетичних форм вказує на тотожність їх се-
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мантики. Натомість у тексті перекладу спостерігається антонімічна заміна «слабну-

ти» на «stout» («сильний, міцний»), а останні рядки поезії не лише позбавлені очеви-

дного акценту на відсутність сили, що його пропонує оригінал, але ще й підсилені 

введенням фігури ««владність, домінантність» через додавання дієслова «prevail»: 

Old Winter marveled much // That he could not prevail, // E’en over tiny flowerets // To 

make his strength avail. 

 На прикладі цього перекладу можна також спостерігати дію ефекту дзерка-

льного підсилення прототипічного ґештальту, тобто опосередковану актуаліза-

цію фігур прототипічного ґештальту у цільовому тексті, яка здійснюється за раху-

нок актуалізації певних фігур у ґештальт-структурі інших поетичних знаків, поєдна-

них з даним прототипічним ґештальтом художньою семантикою. Так, в оригіналь-

ному тексті Зима розлючена своїм раптовим безсиллям і намагається останнім кри-

жаним подихом згубити щойно народжені весняні квіти, які у відповідь похилились, 

посумнішали і замклись. 

 Таким чином, фігура «розлюченість» у структурі ґештальту ЗИМА корелює у 

першотворі із, так би мовити, дзеркальною фігурою «засмученість» у структурі ґе-

штальту КВІТКИ. Натомість, набагато більш агресивний образ Зими у цільовому 

тексті дзеркально підсилено завдяки використанню стилістичної інтенсифікації при 

описі квіток, які відчули на собі крижаний подих: «квіточки у тривозі» закрили пе-

люстки, «наче потерпаючи від болю» (The flowerets in alarm // Closed up as though in 

pain) . Отже, фігура «грізність» у структурі ґештальту WINTER  (Old Winter fiercely 

blew) знаходить своє переконливе підсилення через зміну «засмученість» у струк-

турі ґештальту КВІТКИ  на фігуру «страждання» у структурі ґештальту FLOWER-

ETS. 

Аналогічним чином «відіграна» у перекладі й актуалізація фігури «владність» 

у структурі ґештальту WINTER, оскільки у першій строфі цільового тексту йдеться 

про звільнення річки  (And how the cracking ice // Set free the water’s flow ). Відсутній 

в оригіналі мотив звільнення передбачає наявність поневолювача, певної владної 

сили, яка у достатньо чіткий спосіб експлікується у тексті друготвору. 
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Можна сказати, що у таких випадках підсилення прототипічного ґештальту 

відбувається за широко відомим законом театрального мистецтва, який формулю-

ється як: «Короля грає його оточення». Адже владність Зими стає більш очевидною 

на тлі згадки про радісне звільнення річкових вод від криги, а її грізність та агресив-

ність увиразнюється через збентеженість і страждання тих, на кого вона здійснила 

свій останній напад.   

                                        

     6.2.4. Імплантація прототипічного ґештальту цільової культури на основі 

неґештальтного вихідного поетичного знака  

Семантична трансформація оригіналу, що полягає у введенні відсутнього у 

першотворі образу, який є прототипічним для цільової культури, трапляється у пе-

рекладах драми В.Шекспіра «Антоній і Клеопатра» українською та російською мо-

вами, які були виконані Б.Теном, Б.Пастернаком та М.Донським. Вона має місце при 

відтворенні слів, котрі каже Марк Антоній перед тим, як зважитися на самогубство, 

будучи глибоко враженим готовністю Клеопатри та свого зброєносця Ероса наклас-

ти на себе руки аби не стати свідками Антонієвого падіння: 

                                               My queen and Eros 

Have by their brave instruction got upon me 

A nobleness in record; but I will be 

A bridegroom in my death, and run into ‘t 

As to a lover’s bed…                       (Act IV, Sc. XII)  [CW:1164] 

Наведений фрагмент містить широко відому шекспірівську метафору, яка роз-

починається протиставленням (but I will be). Смисл цього семантично вагомого 

«але» полягає у тому, що Антоній прагне зустріти свою останню хвилину не з гір-

кою рішучістю Клеопатри та Ероса, але як найбільш бажаний дар долі. Саме звідси і 

виникає мотив для метафоричного уподібнення: таїнство смерті порівнюється із та-

їнством шлюбу – однією з найсвітліших та найщасливіших подій в житті людини. 

Як бачимо, в оригіналі поняття «death» не персоніфіковано (but I will be // A bride-

groom in my death…), оскільки, з одного боку, художній зміст цього і не вимагає, з 

іншого боку, така персоніфікація була б тут недоречною з огляду на традиційне для 
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англійської літератури позиціонування образу смерті як істоти чоловічого роду. У 

цьому зв’язку доцільно згадати ідентичну за семантикою метафору з іншої шекспі-

рівської п’єси «Міра за міру», в якій Клаудіо висловлює своє ставлення до смерті у 

схожий спосіб: 

                                             If I must die, 

I will encounter darkness as a bride, 

And hug it in mine arms          (Act III, Sc. I)     [CW: 95] 

Показово, що образ смерті подається тут не прямо, а через перифрастичне 

слово «темрява», і це, очевидно, відбувається саме з причин узвичаєної в англійській 

художній картині світу маскулінної матеріалізації концепту «death», яка б суперечи-

ла суті вищенаведеної «шлюбної» метафори. 

Повертаючись до аналізованого нами епізоду з драми «Антоній і Клеопатра» 

зазначимо, що метафоричне оживлення смерті і надалі не супроводжується у п’єсі 

приписуванням її персоніфікованому образу будь-якого роду. Коли спроба Антонія 

миттєво покинути цей світ виявляється невдалою, він, ще деякий час залишаючись 

живим, каже Клеопатрі, що наразі «набридає» смерті, зволікаючи через прощання з 

коханою: 

I am dying, Egypt, dying; only 

I here importune death awhile, until 

Of many thousand kisses the poor last 

I lay upon thy lips.                  [CW: 1165] 

У перекладах двох цитованих уривків українською та російською мовами спо-

стерігається смислова переакцентовка, яку можна визначити як підсилення гендер-

них конотацій образу смерті. Через належність лексеми «смерть» в українській та 

російській мовах до жіночого роду позначений нею образ перебирає на себе функції 

нареченої Антонія. В російських перекладах таке перекладацьке рішення супрово-

джується ще однією аберацією: наданням переваги пасивному способу перед актив-

ним – якщо в оригіналі Антоній робить власний вибір щодо свого майбутнього (but I 

will be // A bridegroom in my death…), то у перекладних варіантах він сповіщає про 
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певний доленосний крок у своєму житті, який з чиєїсь могутньої волі вже трапився у 

минулому: 

Ты и царица, Эрос, далеко 

Меня опередили чувством долга. 

Но я просватан смерти, и спешу 

К ней вслед за вами.                                [ИП: 519] 

Моя царица, мой оруженосец, 

Вы подали мне доблести пример. 

Но ведь и я со смертью уж помолвлен 

И к ней стремлюсь на брачную постель             [ППС: 226]. 

Безперечно, таке перекладацьке рішення означає, з одного боку, введення в 

образну систему драми жіночої іпостасі смерті, яка є чужорідною для образності 

першотвору, з іншого боку, послаблення суто чоловічих проявів образу Марка Ан-

тонія (активності, самостійності, рішучості). Власну волю залишає Антонію лише 

українській переклад, виконаний Пантелеймоном Кулішем:  І ти, й цариця – ви обоє 

// В мені зродили благородство давнє. // Але ж і я зі смертю заручився // Й спішу до 

неї, мов на ложе шлюбне [ТШТ: 505]. 

Проте усі три переклади не передають значення слова «but» в оригінальній 

метафорі (but I will be // A bridegroom in my death…): якщо в першотворі воно конт-

растує відмінність ставлення до смерті, що його виявляє Антоній у порівнянні з 

Еросом та Клеопатрою, то у перекладах «but» лише підкреслює той факт, що звести 

рахунки із життям готові не тільки Ерос і Клеопатра, але й сам Антоній. Надалі жі-

ночі конотації образу смерті вкупі з мотивом приреченості Антонія, який виникає 

насамперед в російських перекладах через переведення дії у пасивний спосіб та ми-

нулий час («я просватан смерти», «я со смертью уж помолвлен»), призводять до то-

го, що смерть перетворюється на ледве не суперницю Клеопатри, яка прагне 

відібрати у цариці коханого. Так, у М.Донського з'являється відсутне в оригіналі 
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згадування про смерть, яка очікує на Антонія і сердиться через те, що він зволікає: 

Моя царица… Смерть, смерть ждёт меня, // А я ей докучаю промедленьем // Лишь 

для того, чтоб на твоих устах // Сверх многих тысяч прежних поцелуев // Запечат-

леть последний поцелуй [ППС:230]. 

У Бориса Пастернака Антоній не «докучає» смерті своїм зволіканням, як це 

сказано в оригіналі («I here importune death awhile»), а «замовляє їй зуби», нібито 

намагаючись тимчасово відвернути злу долю, яка просватала його смерті. Найменш 

виражена жіноча персоніфікованість смерті спостерігається в українському пере-

кладі, виконаному Борисом Теном:  

Моя египтянка, я умираю,                 Вмираю, египтянко, я вмираю. 

Я умираю, но ещё пока                       Лишь на мить хотів би смерть затримать 

Я заговариваю смерти зубы,             Щоб на уста до тисяч поцілунків 

Чтобы успеть тебе напечатлеть     Тобі останній ще покласти… 

Последний из несчётных поцелуев.                                        [ТШТ: 508] 

    [ИП:520] 

 

Таким чином, у всіх трьох перекладних варіантах Антоній якби робить виму-

шений вибір між Клеопатрою і смертю, будучи приреченим ( у російських перекла-

дах – з волі фатуму, в українському перекладі – з власної волі) обрати останню, що 

вочевидь суперечить метафорі першотвору з безособовим поняттям смерті, де упо-

дібнення зведення рахунків з життям до шлюбу лише являє сугестію добровільного 

вибору Антонія, його бажання радісно зустріти свою смертну годину. Така однос-

тайність перекладацької інтерпретації свідчить про потужну інерцію образно-

поетичного прототипу, коли мовна матриця – жіночий рід іменника «смерть» – 

змушує перекладачів звернути на добре уторований в українській та російській пое-

тичних картинах світу шлях: представлення смерті у вигляді істоти жіночого роду, 

на що провокує і заявлений в оригінальній метафорі Антонієв статус нареченого.  
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Ця перекладацька стратегія здається настільки природною, що справляє вра-

ження чи не єдиного правомірного підходу до відтворення вихідного поетичного 

тексту. Проте український переклад, запропонований Пантелеймоном Кулішем, сві-

дчить про іншу можливість передачі шекспірівських метафор, при якій вони зали-

шаються власне шекспірівськими, без яскравих елементів перекладацької стилісти-

ки. Щоправда, задля того, щоб залишитися в межах образного простору оригіналь-

ної метафори, П.Куліш вводить ампліфікацію про те, яким саме чином Антоній зби-

рається здійснити самогубство. Однак це виявляється необхідною стратегією, яка 

дозволяє зберегти недоторканість шекспірівської образності: 

Моя цариця й Ерос наставленнєм 

Своїм хоробрим благородство давнє 

Мені явили. Та вже я бажаю 

Буть женихом перед моєю смертю. 

Я ринусь на меча мого, як на весільню 

Постіль.                [АК: 130] 

 

Вмираю, мій Египте, умираю, 

І смерть спиняю на малу хвилину,  

Поки із многих тисяч поцілунків 

Убогого останнього цілунка 

На устоньках твоїх напечатлію.         [АК: 134] 

 

Отже, на прикладі наведеного фрагменту з п’єси В.Шекспіра «Антоній і Клеопатра» 

та його перекладів українською й російською мовами можна спостерігати інкорпо-

рування у цільовий текст ґештальту смерті, яке здійснюється завдяки наявності у 

першотворі поняття «смерть», яке, однак, не піддано персоніфікації. Проте у тексті 

перекладу смерть набуває гендерного виміру, перетворюючись на потужну концеп-

туальну складову аналізованого поетичного контексту. 
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   6.3. Заміна вихідного поетичного ґештальта 

   6.3.1. Заміна вихідного поетичного ґештальта, вмотивована концептуальними 

нормами цільової культури 

 Досить рельєфним прикладом інерційного слідування перекладача приписам 

концептуальної картини світу цільової культури можуть слугувати перекладацькі 

відхилення у тексті англомовного перекладу поезії Лесі Українки «Забута тінь», 

виконаного Гледіс Еванс. 

Вірш Лесі Українки присвячено дружині Данте, Джеммі, чий образ й винесено 

у заголовок твору –  «Забута тінь». Його художній зміст вибудовується навколо 

драматичної колізії, що належить до наскрізних тем світової літератури: прирече-

ність великого митця на непоборний внутрішній конфлікт між необхідністю жити 

земним життям та імперативом власної творчості. Безоглядна відданість і самопо-

жертва, які виявляє дружина Данте по відношенню до свого чоловіка, підтримуючи 

його у численних негодах та у найчорніші дні заслання, не знаходять належного від-

гуку з боку поета, оскільки для Данте протягом усього життя існувала лише одна 

жінка. Це його муза, прекрасна Беатріче Портінарі, яку він бачив тільки тричі: впе-

рше вона усміхнулась до нього, потім – пройшла повз, навіть не звернувши уваги на 

поета, а третього разу, за словами Лесі Українки «на неї він дивився, // Коли вона в 

труні лежала нерухома». 

Саме  її ім'я залишилося у вічності завдяки генію Данте, в той час, як спогад 

про Дантову дружину, не уславлену жодним митцем, лежить, за виразом авторки 

твору, глибоко «на дні історії». В окресленому контексті увесь вірш сприймається як 

протест Лесі Українки проти болісної несправедливості по відношенню до забутої 

нащадками вірної земної тіні Данте. Ця авторська позиція здобуває потужного ви-

світлення, насамперед, у двох стилістично сильних позиціях поетичного тексту – у 

заголовку та в останніх рядках вірша, де йдеться про сльози Дантової дружини, про-

литі нею під час безсонних ночей та у «турботному чеканні»: По тих сльозах, мов по 

росі перлистій, Пройшла в країну слави – Беатріче!   
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З цього погляду надзвичайно важливим видається також той фрагмент вірша, 

в якому авторка надає розгорнуту характеристику ставлення Данте до Беатріче: 

 

Вона була для нього наче сонце, 

Що світло, радощі й життя дає, 

Не знаючи, кому дає ті дари. 

І хоч зайшло те сонце променисте, 

Він не забув його ні в темряві понурій, 

Ані при хатньому багатті привітному, 

Ні на землі, ні в пеклі, ні в раю 

Він не забув своєї Беатріче. 

Вона одна в піснях його панує, 

Бо в тій країні, де він жив душею, 

Він іншої дружини не знайшов. 

Він заквітчав її вінцем такої слави, 

Якою ні одна з жінок ще не пишалась. 

 Безсмертна пара Данте й Беатріче, 

 Потужна смерть не розлучила їх.  (жирний шрифт – О.Д.) [UL, p. 78] 

 

Власне тут Леся Українка іменує Беатріче дружиною Данте і описує їх як 

«безсмертну пару», тобто подружжя. Безумовно, таке авторське рішення має над-

звичайно вагоме художнє підґрунтя, проте саме воно й стає об’єктом, так би мовити, 

демонстративного ігнорування з боку перекладачки твору: 

 

For Dante, she was like the sun that shines 

And gives forth light and joy and life, 

All unaware of who received its gifts; 

And though that radiant sun had set, 
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He never could forget the orb in gloomy darkness 

Nor by the warm hearth-fire of an inviting house. 

O not on earth, in hades, nor in heaven 

Could he forget his lovely Beatrice! 

He never found another love like this, 

Not even in that land where dwelt his soul, 

For she alone reigned in his every song. 

He crowned her with a coronet of glory 

That not one other woman could ever boast of. 

For Dante and his Beatrice are immortal, 

         And death, all-powerful, could never part them. (жирний шрифт – О.Д.) [UL, p. 79 

] 

  Як свідчить вищенаведений уривок друготвору, Гледіс Еванс повністю вилу-

чає фігуру «сімейні зв’язки» зі складу ґештальт-структури другого ключового жі-

ночого образу – Беатріче. Це перекладацьке рішення є тим більш показовим, що не 

існує жодних обмежень з боку синтактико-метричної побудови вірша, які могли б 

стати на заваді буквальному відтворенню семантики оригінального поетичного тек-

ста. Адже з позицій віршової ритміки односкладове слово love є абсолютним еквіва-

лентом односкладового ж слова wife. 

 Проте ця заміна спричиняє помітний смисловий зсув у тексті друготвору, 

оскільки потрактування  Беатріче як Дантового «кохання» означає суттєве відхи-

лення від художньої семантики оригіналу. Воно залишає дружину Данте у ролі єди-

ної насправді законної супутниці його життя, в той час як Беатриче постає лише як 

особа, що викликала почуття захоплення й обожнення у вразливій душі великого 

митця. Таким чином не висловлюється жодного сумніву з приводу статусу дружини 

Данте, при чому Беатріче відведено місце платонічного кохання поета. 

Ці внесені перекладачкою концептуальні корективи , безперечно, якщо не ні-

велюють, то значно спрощують колізію, майстерно вписану в текст першотвору Ле-

сею Українкою, яка пропонує більш гостре і жорстке формулювання. Драма усього 
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життя Джемми полягала у тому, що вона, його вірна, а потім назавжди забута земна 

тінь, не могла конкурувати у боротьбі за серце Данте з Беатріче Портінарі, яку поет 

обрав своєю дружиною у тій площині існування, до котрої належала його душа. 

Очевидно, що саме вона і була справжньою, єдиною дружиною великого поета. 

Проте, попри усі вищеописані смислові акценти, що є цілком природними для 

будь-якого представника вихідної культури, Гледіс Еванс вирішує відмовитися від 

образів, які містять сугестії сімейності («дружина», «пара»), на користь поняття 

«кохання». Це перекладацьке рішення зумовлене слідуванням приписам концептуа-

льної норми власної (цільової) культури, в якій сімейний статус людини не наділе-

ний такою беззастережною значущістю, як в українській історико-культурній тра-

диції, і тому не є прототипічним об’єктом поетизації у численних літературних кон-

текстах.  

 

       6.3.2. Заміна вихідного поетичного ґештальта, вмотивована поетичними 

нормами цільової культури          

         Наслідками поетичного паралаксу, що знаходить відображення у перекладаць-

ких відхиленнях від оригіналу, є підміна чоловічого образу жіночим, невмотивована 

відмінностями систем вихідної та цільової мов. Варто відзначити особливу показо-

вість такої перекладацької аберації, пов’язаної з розбіжностями у трактуванні генде-

рного компоненту поетичного образа, коли цільова мова пропонує вибір між рівноз-

начними лексемами чоловічого і жіночого роду. Проаналізуємо це явище на прикла-

ді ідіостилістичного символу поезії Роберта Фроста – птаха, який згадується у бага-

тьох творах автора («A Minor Bird», «The Wood-pile», «My November Guest», «Looking 

for A Sunset Bird in Winter», «Now Close the Windows», «The Need of Being Versed in 

Country Things», «Come in»). Перед тим, як перейти до коментування безпосередньо 

фростівських віршів, слід зазначити, що образ птаха є достатньо узвичаєним в анг-

ло-американській картині світу саме в чоловічій іпостасі, котра виступає в англомо-

вній традиції як певна загальнородова точка відліку, ознака належності до того чи 

іншого виду або класу речей. Це, приміром, структуротвірне для поезії Альфреда 

Креймборга «Idealists» звертання «Brother» у розумінні «друг, приятель», послідов-
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но адресоване дереву, струмку, птаху та молодому чоловіку, яке має безсумнівне 

загальнородове значення.  

          Такою ж семантикою наділено чоловічий рід птаха у вірші Емілі Дікінсон 

«Time and Eternity», в якому пташка прощається піснею з померлою людиною, а та-

кож більш конкретні, «видові» втілення представників птаства: горобця, дрозда (у 

Т.Харді), коноплянки (у В.Вордсворта) та інші (див. додаток Д на стор. 599). Очеви-

дно, що введення в поетичний текст образу пташки у жіночому роді як відхилення 

від цього загальноприйнятого правила означає суттєве зміщення смислових акцен-

тів, оскільки жіночий рід окреслює відповідне референтне поле образу: тему матері-

природи, душевності та інші філософські імплікації фемінінності. Безумовно, генде-

рна складова образу здобуває особливого семантичного навантаження в поезіях си-

мволічного напрямку, до якого і належать твори Роберта Фроста. Тут стереотипне 

загальнородове значення маскулінності доповнюється тими смислами, що виникли в 

межах символічної парадигми.  

У віршах Р.Фроста «The Wood-pile» та «A Minor Bird» птах, що позиціонується 

як істота чоловічого роду, виступає центральним образом усієї поезії, цілком суго-

лосним з символічним трактуванням птаха-небесного посланця, провісника з ан-

гельським даром (порівняймо з іншим авторським образом у вірші «Looking for A 

Sunset Bird in Winter» -- «A bird with an angelic gift»). Відтак чоловічій рід цього об-

разу певною мірою імплікує спільномірність фростівського птаха з такими сутнос-

тями як дух, ангел, посередник між небом та землею. І тому, на перший погляд, не-

визначні побутові епізоди, пов’язані з полохливою поведінкою маленького птаха 

(«The Wood-pile») або з його сумною піснею («A Minor Bird») переростають у важ-

ливі життєві контексти, сповнені глибокого значення, яке варто лише правильно 

зрозуміти. Заміна роду головної дійової особи твору призводить до руйнації цих ак-

центів, але саме так чинить Валерій Бойченко в українському перекладі обох віршів, 

незважаючи на те, що українська мова надає можливість залишити оригінальний 

образ недоторканним – «птах» vs «пташка». 
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 У цьому випадку перекладач слідує за образними прототипами поетичної ка-

ртини світу власної культури, в якій стихія природи пов’язана насамперед з поетич-

ним представленням істот жіночого роду: 

A small bird flew before me. He was careful         Переді мною спурхувала пташка, 

To put a tree between us when he lighted,             Обачливо лишаючи між нами 

And say no word to tell me who he was           Хоч гілку. Птаха не могла назватись 

Who was so foolish as to think what he thought.  Щоб знав я, хто не довіря мені.         

He thought that I was after him for a feather –            Вважала, що мені перо потрібне, 

The white one in his tail; like one who takes        Те, біле, із хвоста (отак бува, 

Everything said as personal to himself,          Все сказане відносить хтось до себе) 

One flight out sideways would have  

undeceived him.                                                 А їй би трохи вбік – і край підозрам                                  

And then there was a pile of wood for which        І тут я вгледів дрова, та й забув 

I forgot him and let his little fear              Про пташку – полишив їй тільки острах, 

Carry him off the way I might him good-night,        Що підганяв, сполохану, її, 

He went behind it to make his last stand.            Забув я навіть з нею попрощатись, 

                                                                              І за хвилину зникла десь вона… 

                                             [СР:126-127]                          [ФР: 132-133] 

 

I have wished a bird would fly away,                         Забаглось, щоб далі летіла вона 

And not sing by my house all day;                          І щоб не співала побіля вікна. 

Have clasped my hands at him from the door       Я швидко підвівся і став на поріг, 

When it seemed as if I could bear no more       Плеснув у долоні, бо слухать не міг. 

The fault must partly have been in me.                     То сам я, напевне, у тім завинив,  

The bird was not to blame for his key.              Що став на заваді отой мені спів. 

And of course there must be something wrong  Бо, зрештою є щось погане й зловісне        

In wanting to silence any song.                     У прагненні змусити змовкнути пісню. 

                                       [СР:316]                                               [ФРП :72] 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


404 

 

Інерція у слідуванні певному образно-поетичному прототипу проявляється і 

через порушення валентності поетичного образу, що є властивим для англо-

американської поетичної картини світу. Приміром, в англомовній поетичній тради-

ції чоловіче начало кореспондується з образом сонця, в той час як образ жінки зна-

ходить метафоричне або символічне поєднання лише з образом місяця. Натомість 

метафоричне сполучення «жінка – сонце» є трафаретним для української поетичної 

картини світу, що й позначилося при відтворенні Анатолієм Онишком такого фраг-

менту поеми Едгара По «Тамерлан»: 

We grew in age – and love – together –               Обходячи ліси похмурі, 

Roaming the forest, and the wild;                         Росли ми – й почуття росли; 

My breast her shield in wintry weather –             Грудьми від вітру і від бурі 

And, when the friendly sunshine smil’d,              Я заступав її, коли 

And she would mark the opening skies,              Блакить сіяла в небесах, 

I saw no Heaven – but in her eyes.                      Я сонце зрів в її очах. 

[ПТ (2): 16-17] 

 

У попередньому підрозділі було розглянуто приклад перекладацької аберації, 

спричиненої непрототипічністю певних фігур у складі ґештальту вихідного поетич-

ного ґештальта. Проте у перекладацькій практиці трапляються й такі випадки, коли 

непрототипічною виявляється уся ґештальт-формула вихідного поетичного знака, 

внаслідок чого перекладацьке відхилення від оригіналунабуває більш радикального 

характеру. Наочний приклад результатів саме такого поетичного паралаксу надає 

виконаний В. Марачем українській переклад вірша Роберта Фроста “One acquainted 

with the night”. 

В основу цієї ліричної поезії покладено опис незвичайного переживання, 

пов’язаного з осягненням певних глибинних першоджерел власної душі. 

 

      ONE ACQUAINTED WITH THE NIGHT 

       I have been one acquainted with the night. 
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       I have walked out in rain – and back in rain. 

       I have outwalked the furthest city light. 

       I have looked down the saddest city lane. 

       I have passed by the watchman on his beat 

       And dropped my eyes unwilling to explain. 

        I have stood still and stopped the sound of feet 

        When far away an interrupted cry 

        Came over houses from another street. 

        But not to call me back or say good-by; 

        And further still at an unearthly height, 

        One luminary clock against the sky 

         Proclaimed the time was neither wrong nor right 

         I have been one acquainted with the night.             (MB, p. 248) 

    

 Вірш побудовано на розповіді про поступове відчуження ліричного героя 

твору від реальності, від суєтного світу смертних. Спочатку він залишає позаду себе 

межі міста, його вогні та вулиці, потім відчуває небажання спілкуватися зі сторожем 

– єдиною людиною, яку можна зустріти у нічний час на віддаленій околиці міста, а 

після цього починає розуміти, що він більше не є частиною повсякденної, буденної 

реальності. Заключна частина оригінальної поезії співвідноситься вже з площиною 

«неземної вишини», яка виступає символом іншого світу, репрезентованого у вірші 

кульмінаційним образом місяця (One luminary clock against the sky // Proclaimed the 

time was neither wrong nor right ), що є другим за своєю художньою значущістю піс-

ля стрижневого образу твору – ночі. 

В архетипічному сенсі центральний образ вірша має двоїсту природу, адже 

Ніч, з одного боку, символічно репрезентує смерть, а з іншого боку, втілює стихію 

несвідомого та жіночого (архетип Матері). Тотожні архетипічні сугестії виявляє й 

образ Місяця, позаяк в контексті англо-американської поетичної традиції  формула 

вихідного поетичного ґештальта MOON містить фігури «причетність до небуття, 

потойбічність» (архетип Смерті) та «фемінінність» (архетип Жінки). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


406 

 

 Проте, як свідчить аналіз глибинної семантики оригінального твору, ґеш-

тальт-формула вихідного поетичного знака MOON не обмежується лише згаданими 

фігурами. Метафорична репрезентація місяця у вигляді циферблату, до якої вдається 

автор оригінального тексту, пов’язує на рівні художнього смислу образ місяця з 

концептом часу, стверджуючи позачасовість того світу, що перебуває під владою 

Ночі. За текстом першотвору сяючий у небі годинник вказує час, який не має жод-

ного відношення до темпоральних характеристик повсякденного життя: це по суті та 

відсутність часових будь-яких координат, що дорівнює вічності.  

Таким чином символічна представленість часу в образі сяючого у небі цифер-

блата вже наступної миті перетворюється на знак відсутності реального часового 

виміру. Тому небесний годинник з цього вірша Роберта Фроста можна цілком об-

ґрунтовано порівняти з широко відомою художньою метафорою – текучими цифер-

блатами Сальвадора Далі.  Це надає всі підстави констатувати актуалізацію фігур 

«нереальність, оманливість» та «мінливість, зрадливість» (архетип метаморфози) у 

ґештальт-формулі вихідного поетичного знака MOON. Крім того, глибока символіч-

ність оригінального твору вочевидь санкціонує й гіпотетичну можливість актуаліза-

ції ще двох фігур з прототипічної ґештальт-формули поетичного знака MOON в анг-

ло-американській літературній традиції: «божевілля, химерність», «пророкування, 

сила яснобачення». 

Актуалізація всього вище окресленого спектру архетипічних сугестій, що міс-

тяться в прототипічній структурі ґештальт-формули поетичного знака MOON, 

уможливлює художню репрезентацію емоційного досвіду причетності ліричного 

героя першотвору до царини незбагненого, поетичне унаочнення того  «знайомства 

з ніччю»,  яке має неминучі наслідки для внутрішнього життя особистості. Водночас 

усі вищеперелічені сугестії є позбавленими прототипічної асоціативної співвіднесе-

ності з концептом «місяць» в україномовній поетичній картині світу. Як було про-

демонстровано у підрозділі 4.1.2., в українській поезії провідні елементи у ґештальт-

формулі поетичного знака MІСЯЦЬ безпосередньо визначаються чоловічим родом 

слова «місяць» в українській мові; це такі фігури як «молодість, краса» , «старість, 
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немічність», «залежність, не самодостатність», «озвученість, музикальність», «агре-

сивність, руйнівна сила». 

 Зазначені кардинальні розбіжності у поетичних ґештальтах MOON та МІ-

СЯЦЬ спонукають перекладача до заміни непрототипічного для цільової культури 

образу місяця, актуалізованого в оригінальному творі, на образ зірок, що у даному 

поетичному контексті, за думкою В.Марача, має бути більш зрозумілим для читачів 

перекладу: 

 

              ЗНАЙОМИЙ З НІЧЧЮ  

         Знайомий з ніччю я уже давно.     

         Виходив я й вертався під дощем, 

         Та довго ще світилося вікно, 

         Задумавшись, не відповів йому, 

         Як сторож стрівсь, закутаний плащем, 

         Знов зупинивсь, вслухаючись в пітьму: 

         Позаду в місті кликали когось, 

         Збентежився, не знаю сам, чому; 

         Та не мене гукав далекий хтось. 

         А угорі, де зоряне рядно, 

         Мов циферблатом просіяло щось. 

         Спішить чи відстає він – все одно. 

          Знайомий з ніччю я уже давно.                 (Translated by V. Marach) 

 

Важливо зауважити, що очевидна позитивність образу зірок, на якому зупиняє свій 

вибір перекладач  (А угорі, де зоряне рядно,//  Мов циферблатом просіяло щось), ви-

ступає органічною частиною загальної стилістичної тональності цільового тексту, 

котрий помітно відрізняється за своїм емоційним регістром від першотвору.    

        Так, приміром, переклад значно зміщує оригінальні смислові акценти рядка «I 

have outwalked the furthest city light», адже «вийти за межі міста, залишивши позад 

себе світло найвіддаленіших околиць» й означає реальне знайомство з ніччю, непро-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


408 

 

глядною і безлюдною темрявою. Натомість переклад В.Марача «Виходив я й верта-

вся під дощем, // Та довго ще світилося вікно», можна сказати, містить навпаки до-

сить оптимістичні ноти, як і сталий образний вираз  «світло у вікні / єдине світло у 

вікні», що має конотації надії, домашнього затишку та тепла. Достатньо безжурно 

звучить у перекладі й рядок про час, який вказує небесний годинник: Спішить чи 

відстає він – все одно. Таке перекладацьке рішення  вочевидь позбавляє згадку про 

сяючий у небі циферблат усіх майже біблійних сугестій вічності, позачасовості ніч-

ного простору, в якому опинився герой поезії. Замість цього у цільовому тексті на 

перший план виходить суб’єктивна думка розповідача,  у якого особисто не викли-

кає жодного занепокоєння або будь-якого іншого емоційного відгуку ані час, що по-

казує годинник, ані дещо незвичний вигляд останнього. 

     

      6.4. Вилучення непрототипічного вихідного ґештальта  

Поряд з вищеописаними видами перекладацьких аберацій, що передбачають 

перебудову ґештальт-формули вихідного поетичного знака або його заміну, особли-

ву увагу привертають також ті випадки з перекладацької практики, коли переклада-

чі, усвідомлюючи явну непрототипічність сугестій оригінального образа для куль-

тури-реципієнта,  вважають за потрібне взагалі відмовитися від збереження у цільо-

вому тексті вихідного поетичного знака, наділеного ґештальтною релевантністю. 

Мотивація такої перекладацької стратегії полягає у тому, що опущений елемент, бу-

дучи достатньо важливим для художнього змісту першотвору, втрачає свою концеп-

туальну вагу при інкорпоруванні у цільовий текст. Більш того, його ж збереження у 

тексті друготвору може, у багатьох ситуаціях, призвести до дезорієнтації читача, 

який навряд сприйматиме образність цільового тексту крізь призму семіотичного 

коду вихідної культури. Проте, заради справедливості, варто зазначити, що у певних 

випадках причиною настільки радикального перекладацького рішення може бути й 

недостатньо високий рівень читацької компетенції самого перекладача, який не 

спромігся «розгледіти» в усунутому художньому елементі його ґештальтної перспе-

ктиви, вибудованої на рівні концептуальної або поетичної картини світу вихідної 

культури.  
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Саме така модифікація вихідного тексту відбувається, зокрема, у більшості 

україномовних перекладів вірша Едгара По «Ельдорадо». Оскільки згаданий поети-

чний текст належить до тих творів зарубіжної літератури, що вже протягом тривало-

го часу викликають жваву зацікавленість українських перекладачів, матеріалом по-

рівняльного аналізу у даному випадку слугували 14 варіантів україномовного пере-

кладу цієї поезії (переклади  М. Стріхи, В. Лавренова, А. Онишка, М. Тупайла, В. 

Марача, В. Кикотя, Г. Гордасевича, Т. В’єнца, О. Грязнова, Є. Сварожича, П. Гра-

бовського, Л. Мосендза, Г. Кочура, С. Ткаченка). 

         Назва «Ельдорадо» (від ісп. el dorado, букв. золочений, золотий) сягає корінням 

епохи великих географічних відкриттів; це міфічна країна, багата золотом і коштов-

ним камінням, яку шукали на території Латинської Америки іспанські завойовники. 

У переносному значенні слово використовується на позначення країни скарбів, каз-

кових дивовиж. Деякі дослідники вбачають у цьому творі своєрідний художній від-

гук Едгара По на сучасні йому події – «золоту лихоманку», що охопила Сполучені 

Штати Америки наприкінці 40-х років XIX cтоліття. Проте, аналізована балада 

Е.По, безумовно, набуває філософського змісту, оскільки поет перетворює Ельдора-

до з країни, яка обіцяла лише багатство, на «символ вищих пошуків людини».   

        Про правомірність саме такої інтерпретації свідчить, насамперед, той факт, що 

у вірші шукати Ельдорадо вирушає лицар, тобто постать, яка традиційно асоціюєть-

ся з високими ідеалами, духовністю та шляхетністю. У тривалих, виснажливих ман-

драх він зазнає багатьох втрат, старіє і знесилює, але не зневірюється, як і раніш 

прагнучи дістатися омріяної золотої країни. Про неї лицар з надією і розпачем запи-

тує Тінь, оскільки ніхто у світі смертних до сього часу не зміг надати відповідь на 

головне питання його життя. Слова Тіні мають метафоричний смисл: вона вказує 

шукачеві Ельдорадо шлях, котрий лежить крізь «місячні гори» та «долину тіней», 

алегорично стверджуючи, що людина, яка поставила собі за мету досягнення духов-

них висот, повинна пройти випробування світом низин, побувати у царстві смерті. 

Можна сказати, що відповідь Тіні певною мірою є поетичним перифразом широко 

відомої у релігійних доктринах тези про досягнення вічного життя після прохо-

дження через смерть: 
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          Gaily bedight, 

         A gallant knight, 

In sunshine and in shadow, 

         Had journeyed long, 

         Singing a song, 

In search of Eldorado. 

 

         But he grew old – 

         This knight so bold – 

And o’er his heart a shadow – 

          Fell as he found 

          No spot of ground 

That looked like Eldorado.  

           

         And, as his strength 

         Failed him at length, 

He met a pilgrim shadow – 

         “Shadow”, said he, 

         “Where can it be – 

This land of Eldorado?” 

  

          “Over the Mountains 

          Of the Moon, 

 Down the Valley of the Shadow, 

           Ride, boldly ride”, 

           The shade replied, – 

“If you seek for Eldorado!”    [ПТ (2): 176] 
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           Тінь є другим стрижневим образом аналізованої поезії після країни Ельдора-

до, що вписано в текст оригіналу наскрізним римуванням shadow – Eldorado, яке 

зберігається в усх строфах вірша. При цьому семантичний статус Тіні змінюється 

впродовж поезії: спочатку вона виникає у виразі  In sunshine and in shadow в описі 

суто земної, фізичної площини, потім переміщується до царини внутрішнього життя 

ліричного героя – And o’er his heart a shadow. Після цього Тінь згадується вже у на-

півземному – напівпотойбічному значенні (He met a pilgrim shadow), і, нарешті,вкупі 

з образом місячних гір, виступає символом потойбіччя –  Over the Mountains // Of the 

Moon, // Down the Valley of the Shadow.  

           Таким чином, характер персонажа, який надає лицареві відповідь на його за-

питання (тінь репрезентує світ потойбіччя), а також зміст цієї відповіді, вказують на 

те, що у тексті першотвору актуалізується така фігура ґештальту MOON  як «приче-

тність до небуття, потойбічність» (архетип Смерті). Водночас, оскільки йдеться про 

випробування на шляху до мети, доречно припустити, що аналізований поетичний 

контекст санкціонує й актуалізацію фігур «мінливість, зрадливість»  і  «нереаль-

ність, оманливість»  (архетип Метаморфози), а також, якоюсь мірою, і фігури «хи-

мерність,божевілля» , що  асоціюються в англо-американській поетичній картині 

світу з ґештальтом MOON.  

          Непрототипічність цих фігур для ґештальта МІСЯЦЬ у культурі-реципіенті 

стає причиною того, що у шести україномовних перекладах образ місячних гір є вза-

галі відсутнім, незважаючи на свою безперечну важливість для художньої семанти-

ки оригінала. Прибиранням згадки про місячні гори перекладачі нівелюють поліфо-

нічну образність вихідного тексту, залишаючи у друготворі хіба що окремі натяки 

на неземну площину дійства.  

          Так, у перекладі Григорія Кочура референція на світ потойбіччя обмежується 

передаванням імені персонажа  Shadow як «привід». Проте надалі сам привід гово-

рить лише про надзвичайну далечінь, довгий шлях за обрій, який доведеться подо-

лати лицареві у пошуках заповітної країни Ельдорадо: Каже привид: «Поглянь, – // 

Там, де обрію грань, // Видко гір нерухому громаду; // Отуди твоя путь, // Щоб аж 

їх перетнуть, // Якщо хочеш знайти Ельдорадо!» [ПТ (2): 260] 
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        У перекладі Анатолія Онишка персонаж  Shadow  перетворюється  у Вічну Тінь, 

що, безумовно, робить його безпосередньо причетним до сонму потойбічних сутно-

стей. Аналогічну референцію містить й епітет «мертва», що використовується пе-

рекладачем по відношенню до ріні, на яку падає Вічна Тінь. Проте це єдині прямі 

вказівки на тему потойбіччя у цільовому тексті, адже у відповіді Вічної Тіні мовить-

ся про доволі земні орієнтири подальшого шляху, який очікує на шукача Ельдорада: 

«Пройди Долинами Імли, // На чорні гір громади // Здіймайся ти, // Щоби знайти // 

Країну Ельдорадо»[БД: 271-272]. 

        Натомість перекладач Віктор Марач майже відмовляється від сугестій оригіна-

лу, пов’язаних з концептом смерті. Єдине посилання на тему потойбічного світу 

якоюсь мірою зберігається в образі Долини Тіней, але воно є досить невиразним, 

оскільки у перекладі, на відміну від оригінала, саме цей образ асоціюється з розра-

дою, (в той час як у першотворі потрібно подолати Долину Тіней, щоб досягти роз-

ради). Крім того, представниця царства тіней Мара достатньо несподівано виступає 

у ролі персонажа, який активно спонукає лицаря до продовження шляху: «Йди, бо 

пора». Тому і Мара, і Долина Тіней постають у цільовому тексті як позитивні сутно-

сті: «За гір хребтами // Внизу там, // В Долині Тіней розрада.// Йди, бо пора, – // 

Сказала мара, – // Як хочеш знайти Ельдорадо!»  [БД: 277-278] 

           Суголосні мотиви відчуваються й у перекладі Михайла Тупайла, який вирі-

шує відмовитися навіть від образа Долини Тіней на користь «облади тіней». Водно-

час тінь, яку зустрічає герой вірша, відіграє роль доброго порадника, котрий напу-

чує лицаря, цілком поділяє його прагнення і щиро зичить як найшвидше дістатися 

Ельдорадо, не надаючи будь-яких згадок про неземну площину цих мандрів :  –Д’ 

обрію ти // Сміливо мчи,// Тіней порви обладу, // Знайдеш отам // Серцю бальзам – // 

Край твоїх мрій Ельдорадо! [БД: 279-280] 

         Найбільш спрощено-позитивний і водночас напрочуд далекий від оригіналу 

варіант останніх двох строф вірша надає у своєму перекладі О. Грязнов. В його ін-

терпретації лицар зустрічається не з тінню або марою, а з цілком матеріальним 

об’єктом – старим пілігримом, тобто простим смертним.  
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           Потрібно зазначити, що ця зустріч була, так би мовити, підготовлена у перек-

ладі попереднім викладом. Насамперед, у цільовому тексті, на відміну від вихідного, 

лицар вже й не дуже розраховує на те, що коли-небудь побачить Ельдорадо. Більш 

того, емоції, які приписує йому з цього приводу О. Грязнов, мало стикуються з 

освяченим століттями образом благородного лицаря без страху і докору. У стиліс-

тиці перекладача прагнення лицаря дістатися Ельдорада, було не справою життя, а, 

радше, швидкоплинним бажанням, на що вказує достатньо заземлений опис «запа-

лу», який «згас», та «досади» через неможливість досягти бажаного. У контексті ху-

дожніх настанов оригінала, викликає подив вигук розсердженого лицаря про «кля-

те» (!)  недосяжне Ельдорадо, який явно суперечить ідейному пафосу першотвора: 

Та сплинув час // І запал згас, // Лишилася досада.// Той лицар теж // Постарів. Де 

ж // Те кляте Ельдорадо?[БД: 274] 

         По суті, можна констатувати, що переклад О. Грязнова ігнорує притаманний як 

творам Едгара По, так і усій романтичній літературі загалом, вихід на тематику жит-

тя і смерті та одночасне оперування поняттями, що належать до двох відповідних 

світів, а, відтак, нівелює поліфонію метафоричних і символічних підтекстів. Позаяк 

у перекладі дія розгортається в однозначно матеріальній площині, аналогічну спро-

щено-пласку інтерпретацію твору Едгара По представлено й у словах старого піліг-

рима (який в оригіналі був потойбічною тінню). Пілігрим буденно висловлює лица-

реві майже батьківську підтримку, в якій неможливо знайти будь-яких натяків на 

багатозначну символіку першотвора: «Десь є, повір,// За пасмом гір. // Вони – тобі 

завада. // А ти скачи, // Терпи й мовчи – // І знайдеш Ельдорадо»[БД: 274]. 

      Отже, усі проаналізовані переклади, в яких опущено образ місячних гір, відчутно 

спотворюють художню семантику оригінального твору, вони відмовляються від ім-

плікування когнітивного змісту, що має ґештальт  MOON у контексті англомовної 

поетичної традиції. Єдиним винятком з цього правила можна вважати переклад П. 

Грабовського, в якому хоча й проігноровано образ місячних гір, проте актуалізовано 

центральну фігуру в структурі поетичного ґештальту MOON – «причетність до не-

буття, потойбічність»: «В долині, заплющивши очі,// Ти знайдеш кінець усім мукам і 

зрадам, // Бо там царства вічної ночі, // Що звуть Ельдорадом» [ПТ (2): 258]. 
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        Підсумовуючи усе вищевикладене потрібно констатувати, що непрототипіч-

ність ґештальт-структури поетичного знака у вихідному тексті надає потужний сти-

мул для перекладацьких трансформацій оригінального образу, спрямованих на ви-

правлення невідповідності концептуального змісту вихідного поетичного ґештальта 

певним концептуальним настановам цільової культури. Як було продемонстровано 

на прикладі шести цільових поетичних текстів, перекладацькі аберації, що мають 

місце у подібних випадках, полягають не лише у своєрідному домальовуванні або 

перебудові оригінального поетичного ґештальта за стандартами поетичної картини 

світу культури реципієнта, але й в цілковитій відмові від вихідного поетичного об-

разу, яка відбувається у разі очевидної непрототипічності поетичного ґештальту 

першотвора з позицій поетичної картини світу цільової культури. 

 

                                        

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 6 

Текст будь-якого поетичного перекладу є продуктом перекладацької гермене-

втики, тобто наслідком інтерпретаційної діяльності творця цільового тексту, чия 

особистість сформувалася під впливом матриць концептуальної та поетичної картин 

світу цільової культури. Тому подібно до того, як оригінальний поетичний текст 
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створюється під впливом не лише суто індивідуального бачення автора, але й пев-

них констант вихідної культури або тієї картини світу, що визначає світобачення 

людини,  в тексті перекладу відбувається певне зміщення акцентів у системі «інди-

відуальне :: загальнонаціональне». Саме тут особистість перекладача, за класичними 

канонами теорії художнього перекладу, має стати невидимою, підкоряючись за-

вданням адекватної передачі художнього змісту першотвора. Таким чином, відмов-

ляючись від власних, індивідуальних ідейно-естетичних вподобань перекладач ви-

ступає насамперед носієм певного загальнонаціонального світогляду, транслятором  

специфічних рис концептуальної та поетичної картин світу культури реципієнта. 

Відповідно, у перекладацькій стилістиці первинний (пізнавальний) концепт, що яв-

ляє собою частину національної концептосфери, цілком правомірно є більш ваго-

мим чинником смислотворення при генезі цільового тексту, ніж вторинний (індиві-

дуальний) концепт. 

Відхилення від першотвору, що трапляються у тексті поетичного перекладу, 

зумовлюються цілим спектром причин, до яких належать не лише розбіжності у си-

стемах вихідної та цільової мови, але й ті особливості перекладацької інтерпретації, 

котрі є наслідком менталітетних відмінностей між культурами автора оригінального 

тексту та перекладача.  

1.Відтворюючи образність вихідного поетичного тексту автор друготвору так 

чи інакше орієнтується на прототипічні ґештальти поетичної картини світу культури 

реципієнта. При цьому в контексті цього дослідження прототипічний ґештальт 

визначається як крос-текстовий поетичний ґештальт, що інкорпорує у своїй струк-

турі певну суму системно-пов’язаних, сталих елементів, які зумовлюють специфіку 

функціонування відповідного поетичного знака у художніх текстах даної національ-

но-культурної традиції.  

2.Будучи представником іншого концептуального простору, а, отже, й іншої 

герменевтичної установки, перекладач доволі часто робить свій вибір підсвідомо, 

мимоволі інтерпретуючи смислові акценти першотвору у річищі рідної йому мовної 

та культурної традиції. Саме такі світоглядні, свідомі або несвідомі відхилення від 

оригінального поетичного тексту, до яких вдається перекладач, передаючи художній 
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зміст першотвору, й отримали назву перекладацького ремоделювання. Переклада-

цьке ремоделювання трактується як відхилення від оригіналу, спровоковане впли-

вом на свідомість перекладача домінант власної культури та власної естетичної тра-

диції.  

  3. За результатами аналізу, проведеного у межах цієї роботи, до різновидів перек-

ладацьких аберацій, що мають місце при поетичному перекладі потрібно віднести 

наступні види ремоделювання вихідного поетичного ґештальта: 1) трансформація 

вихідного поетичного ґештальта в цільовому тексті, яка може проявлятися у ніве-

люванні вихідного поетичного ґештальта внаслідок концептуального паралаксу, де-

конструкції ґештальт-структури вихідного поетичного знака, вмотивованій поетич-

ними нормами цільової культури, перебудові ґештальт-структури вихідного поетич-

ного знака та її подальшому розгортанні  за поетичними нормами культури-

реципіента, а також  в імплантації прототипічного ґештальта цільової культури на 

основі неґештальтного вихідного поетичного знака; 2) заміна вихідного поетичного 

ґештальта в цільовому тексті, що може бути вмотивована концептуальними або пое-

тичними нормами цільової культури; 3) вилучення вихідного поетичного ґештальта 

з непрототипічною ґештальт-формулою. 

Зміст цього розділу висвітлено у таких публікаціях автора: 

1. Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспе-

кти: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 532 с.  

2. Дубенко О.Ю. Стилістика перекладача в аспекті історичної та індивідуальної 

(авторської) поетики. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 

2004. Вип. 7. Т. VІІІ. С.102-107. 

3. Дубенко О.Ю. Глибинна семантика художнього тексту в перекладознавчому 

аспекті. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: ВПЦ «Київський універ-

ситет», 2004. Вип. 12. Ч.1. С.138-141. 

4. Дубенко О.Ю. Аберації в тексті перекладу як відображення особливостей пе-

рекладацької інтерпретації. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бу-

раго, 2013. Вип. 16. Т.ІІІ (165). С.429 – 434. 
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5. Doubenko E. Poetic split reference as a translation problem. Science and Education: 

a New Dimension. Philology, V (32), Issue 122. – Budapest, 2017. – рр. 38-40. 

6. Дубенко О.Ю. Фактор прототипічності вихідного ґештальту при поетичному 

перекладі. Science and Education: a New Dimension. Philology, VІІ  (55), Issue 

189. Budapest, 2019. рр. 14-17.  

7.  Дубенко О.Ю. До питання про різновиди аберацій при поетичному перекладі. 

Science and Education: a New Dimension. Philology, VІІ  (56), Issue 190. 

Budapest, 2019. рр. 11-14.  

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                      

                                             

 

                                              ВИСНОВКИ 

1. Поняття, що увійшло до вітчизняного наукового вжитку у вигляді словос-

получення картина світу, базується на чотирьох семантично споріднених термінах, 

що поєднують зміст концептів «світобачення» та «образ / картина світу» 

(Weltbegriff, Weltanschauung, Weltansicht, Weltbild), кожний з яких має власні тради-

ції тлумачення у німецькому філософському, лінгвофілософському та теологічному 
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дискурсах. У сучасній філології світобачення визначають як метод пізнання, а кар-

тину світу називають результатом пізнавального процесу, який репрезентує змістов-

не знання. 

2. Оскільки постмодерністська модель світорозуміння стверджує поняття 

множинності істини, серед провідних характеристик поетичної картини світу є її 

суб’єктивність та я-центричність. Проте, з огляду на те, що свобода поетичного са-

мовираження завжди обмежується культурною традицією, носієм якої є поет, та мо-

вою, якою він пише, національна поетична картина світу регулюється канонами на-

ціональної концептуальної та національно-мовної картин світу. Національна пое-

тична картина світу це система концептуальних смислів та їх взаємодій, яка відо-

бражає етнокультурні особливості художнього сприйняття дійсності на рівні підсві-

домого знання, репрезентовані у мові поетичних текстів. 

3. У сучасній поетиці вирізняються два основні підходи до вивчення худож-

нього тексту, які виникли внаслідок двох різних тлумачень терміна «стилістика»у 

вітчизняній філологічній традиції. У рамках першого з них стилістика розглядалася 

як особлива царина мовознавства, стиль мав статус розмежувальної, класифікацій-

ної категорії,  а художнє мовлення пов’язувалося з поняттям функціонального сти-

лю.  Другий підхід, який спричинив виникнення лінгвістичної поетики, передбачав 

визнання стилістики художнього мовлення окремою філологічною цариною на межі 

лінгвістики і літературознавства, яка має багато спільного з психологією та естети-

кою, оскільки досліджує естетично обумовлене використання мови, оперуючи по-

няттями «картина світу», «індивідуальний художній стиль», «образ автора», «есте-

тична значимість мовних та мовленнєвих одиниць». Розвиток лінгвістичної поетики 

перебуває у камертонному зв’язку з актуальними тенденціями філософсько-

літературознавчих студій: генетична стилістика кореспондується з настановами 

романтично-гуманістичних теорій та психоаналітичного напрямку в літературознав-

стві, іманентна стилістика пов’язана з  формалістськими, структуралістськими те-

оріями літератури, доктринами «Нової критики» і морального формалізму, стиліс-

тика сприйняття співвідноситься з  рецептивною естетикою та феноменологічно-

герменевтичними літературознавчими теоріями.  
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4.  Міждисциплінарність поетики як галузі філологічного знання здобула нове 

осмислення з утвердженням когнітивно-дискурсивної парадигми та виникненням 

когнітивної теорії літератури, яка має на меті розкриття механізмів генерування, ре-

цепції та інтерпретації літературного тексту. Розвиток когнітивної поетики супрово-

джується конфліктом між двома протилежними методологіями наукового дослі-

дження: емпіричної, дескриптивної, в якій аналіз матеріалу ведеться «від третьої 

особи», та герменевтичної, інтроспективної, що санкціонує спостереження «від 

першої особи».  Крім того, аморфність когнітивної поетики як самостійного міждис-

циплінарного утворення зумовлюється наявністю національної наукової традиції, 

яка визначає певні локальні конфігурації підходів і пріоритетів, актуальні для різно-

національних наукових просторів.   

5.  Внутрішня форма завжди була ключовим поняттям поетики в її широкому, 

міждисциплінарному розумінні, але лише сучасна теорія поетичного мовлення 

уможливила комплексний розгляд цієї категорії, з урахуванням здобутків її філоло-

гічного та філософського осмислення. Це продемонстровано наданим в роботі аналі-

зом і класифікацією тих потрактувань, які мало поняття внутрішньої форми протя-

гом усієї історії його наукового осмислення. Започаткований в епоху еллінізму фі-

лософсько-естетичний напрям вивчення внутрішньої форми базувався на аналізі 

«ейдосів» (або «ідей»), у платонівському розумінні, вічних та незмінних прообразів 

речей, які є позамежними по відношенню до тих минущих предметів, що сприйма-

ються чуттєво.  З лінгвофілософських  позицій поняття внутрішньої форми поєд-

нане з мовою та мисленням людини, «духом народу», певними домінантами культу-

рно-смислового простору, сукупність яких отримала у сучасному науковому диску-

рсі назву «картина світу».  Надзвичайно важливим є те, що в межах цього напрямку 

ідея внутрішньої форми розглядалася також в естетичному ракурсі. Проводячи ана-

логію між мовою та мистецтвом, В. фон Гумбольдт вказував, що основою поезії є 

визнання наявності, з одного боку, внутрішньої мовної форми, а, з іншого, внутріш-

ньої поетичної форми, котра являє собою специфічну мовну форму. Згодом внутрі-

шня форма слова стала предметом аналізу в лексикології (власне лінгвістичний 

вектор досліджень), а розгляд внутрішньої форми як принципу зв’язку між формою 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


420 

 

та змістом слів у поетичному творі  відійшов до компетенції дослідників художньо-

го тексту (поетикальний вектор досліджень). На сучасному етапі останній виявляє 

безпосередній зв’язок з філософсько-естетичним напрямом вивчення внутрішньої 

форми, становлення якого стало можливим завдяки визнанню мови центральним 

об’єктом філософського аналізу. При цьому показовою видається цілковита суголо-

сність філософських умовиводів про роль поезії у пізнанні дійсності думкам В. фон 

Гумбольдта про внутрішню форму поетичної мови. 

6.  Категорія внутрішньої форми мови тісно пов’язана з іншими важливими 

поняттями теорії поетичного мовлення: «художня / поетична картина світу» та 

«метафора».  Поетична картина світу, або матеріалізація в художніх образах автор-

ського світорозуміння і світосприйняття, по суті, є системою специфічних образних 

взаємодій, внаслідок чого пріоритетна роль у процесах її формування належить ме-

тафорі як засобу генерування нових смислів, пов’язаних з мотивованим ставленням 

до значення слів і привнесенням у це значення суб’єктивних елементів змісту. З по-

зицій когнітивної науки метафора є засобом пізнання об’єктивної реальності, а ме-

тафоризація розглядається  як ефективна методика творення нових смислів у межах 

певної картині світу. 

7. Базові категорії поетики (внутрішня форма, художня / поетична картина сві-

ту, метафора) зберігають свою першорядність і в порівняльно-поетичних студіях, 

становлячи концептуальні орієнтири для ефективного аналізу поетичного матеріалу. 

Особливо прозорою є лейтмотивність категорії «внутрішня форма»  в обох  донор-

ських дисциплінах порівняльної поетики – порівняльній стилістиці і літературній 

компаративістиці. Порівняльна стилістика великою мірою зобов’язана своїм виник-

ненням саме доктрині В. фон Гумбольдта про внутрішню форму як вираження наці-

онального світогляду, котра стала базовою для розвідок ідіоматологічного спряму-

вання та зовнішньої стилістики Шарля Баллі.  У фундаментальних працях з порівня-

льної стилістики як теоретично-перекладацької, так і типологічної, розкриваються 

особливості внутрішньої форми мовних фактів, що відображають специфіку певного 

світобачення ( Ш. Баллі, Ж.-П. Віне і Ж. Дарбельне, А. Мальблан, В.Г. Гак, Ю.С. 

Степанов).  При такому підході до порівняльно-стилістичних досліджень до центру 
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уваги потрапляють специфічні риси мовних і концептуальних картин світу, а стиль 

виступає важливим індикатором самобутності мови. 

8. Термін “порівняльна поетика” увійшов до категоріального апарату філології 

у зв'язку з переходом літературної компаративістики від історико-генетичних до ес-

тетико-теоретичних, поетикальних студій, від примату “факту” до примату “тексту”. 

Саме тоді студії з літературної компаративістики переорієнтувалися на аналіз пое-

тичної внутрішньої форми як конденсованого когнітивного коду поетичного сло-

ва. Причому особливу ефективність у розкритті поетичної внутрішньої форми літе-

ратурних текстів, створених за матрицями різнонаціональних художніх систем, ви-

явили антропологічно орієнтовані доктрини літературної компаративістики (герме-

невтика, рецептивна естетика, архетипова критика, семіотика, теорія інтертекстуа-

льності). 

9.  Порівняльна когнітивна поетика є інтегрованим, міждисциплінарним утво-

ренням, в якому виділяються  типологічна та теоретико-перекладацька галузі. 

Причому  типологічний напрям є більшою мірою орієнтованим на розкриття когні-

тивної сутності поетичної картини світу, в той час як теоретико-перекладацький на-

прям передбачає зосередженість, насамперед, на семіотичних аспектах поетичного 

мовлення.    

10. Сучасна порівняльна когнітивна поетика потребує такої методології, яка б 

надавала змогу виявляти й описувати  спільні і відмінні риси художнього світоба-

чення, що зумовлені специфікою мовних і концептуальних картин світу. Тому вини-

кає необхідність у залученні до аналізу поетичного тексту таких когнітивних кате-

горій, які  б охоплювали прояви внутрішньої форми в їхній художньо значимій цілі-

сності,  не зводячи поняття внутрішньої форми до простої суми складових. Власне 

такий інструмент дослідження і може запропонувати ґештальтистська теорія, яка 

набуває все більшого поширення у багатьох гуманітарних галузях, оскільки сам те-

рмін ґештальт має багатовікову традицію співвіднесеності з поняттям внутрішньої 

форми.  Ґештальт  як багатомірний образ, високоорганізована когнітивна структура, 

котра сполучує різні рівні концептуальної інформації, поєднуючи у цілісність по-

чуттєве і раціональне, дозволяє охарактеризувати самобутність поетичної образності 
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як продукту мовної та концептуальної “оптики”, притаманної певному лінгвокуль-

турному простору. 

11. Будучи свідомістно-перцептивною категорією, ґештальт являє собою  ба-

зисний елемент певного світовідчуття і світорозуміння, тому порівняльне дослі-

дження ключових поетичних ґештальтів дає уявлення про значимі специфічні ри-

си національних поетичних картин світу. Власне сукупність когнітивно-

відображальних фігур, виділених у певній мовно-культурній традиції на тлі вели-

кої кількості інших виражальних елементів, є підґрунтям прототипічних ґештальт-

формул, характерних для певної поетичної картини світу, яка реалізується у межах 

відповідного лінгвокультурного простору.  

Під фігурою, згідно з постулатами ґештальт-теорії, розуміється певний ви-

разно усвідомлюваний елемент у складі ґештальту, на противагу фону, який являє 

собою аморфну, неструктуровану сукупність елементів ґештальту.  

12.  Якість і кількість фігур у ґештальт-структурі поетичного знака може бу-

ти ефективно оцінена завдяки аналізу метафоричних зв’язків,  узвичаєних для цьо-

го знака у крос-текстовій перспективі. Метафора, будучи провідним методом тво-

рення національної поетичної картини світу, розглядається з позицій ґештальт-

теорії як результат «когнітивної лігатури» суміжних елементів з виокремленням 

спільної фігури. Виведена у такій спосіб ґештальт-формула характеризує комбіна-

торність або образну валентність певної значимої для художнього осмислення сві-

ту сутності, надаючи уявлення про відмінності поетичного потрактуванні цієї сут-

ності (поетичного паралаксу) у порівнюваних літературних традиціях. Поетичний 

паралакс – термін на позначення розбіжностей, пов’язаних з оптикою світо-

сприйняття на рівні як окремих індивідуумів, так і етноспільнот. 

13. У  поетичній картині світу безпосередня співвіднесеність між мовним та 

художнім світобаченням простежується у найяскравіший спосіб, оскільки поезія 

більшою мірою, ніж художня проза, закорінена у мовну картину світу і залежить 

від неї. Проте залежність поета від базових ресурсів мови виявляє помітну дифе-

ренційованість: якщо свобода, надана лексичною сферою мистецькому самовира-

женню є очевидною, то граматика апріорі сприймається як ars obligatoria, готова 
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матриця-словоформа, до котрої поет має ставитися як до даності, підлаштовую-

чись під неї. Тому актуальним питанням порівняльної поетики є дослідження, на-

самперед, граматичного значення слова, адже якщо у лексичному значенні біль-

шою мірою виражається індивідуальність автора, його «насилля» над мовою, то 

граматичне значення найкраще відображає диктат мовної системи, «насилля» мо-

вного начала над поетичним. Відповідно, у поетиці граматичних категорій унаоч-

нено розкривається спільність та відмінність шляхів перетворення мовної картини 

світу на художню концепцію буття в різнонаціональних поетичних системах. 

14. Явище поетичної персоніфікації, що належить до джерельної бази засо-

бів художнього світобачення і є генетичною рисою поетичного мовлення, стано-

вить особливий інтерес при з’ясуванні глибинних розбіжностей поетичного осми-

слення дійсності у різних лінгвокультурних просторах. Стереотипи семантизації 

граматичного роду у межах певної національної поетичної картини світу, як й ку-

льтурно-історичні традиції персоніфікації, що діють у мовах, позбавлених грама-

тичної категорії роду, по суті, свідчать про специфіку маскулінно-фемінінної кате-

горизації поетичного універсуму.  При розгортанні у поетичному тексті персоні-

фікований поетичний образ перебирає на себе усі уявлення, почуття та асоціації, 

пов’язані з концептами «маскулінність» :: « фемінінність» у відповідному лінгво-

культурному просторі. 

15.  Поетичний паралакс, тобто відмінності у світобаченні на рівні націона-

льних поетичних картин світу, великою мірою зумовлюється паралаксом, що іс-

нує на рівні відповідних загальномовних і концептуальних картин світу, визнача-

ючи параметри поетичної норми, усталені у певній національній поетичній кар-

тині світу. Завдяки наявності мовно-концептуального підґрунтя поетична норма 

виявляє два базові аспекти: концептуальний і лінгвопоетичний. Якщо  концепту-

альна поетична норма пов’язана з проявами домінант національної концептос-

фери, то лінгвопоетична норма  є результантою взаємодії поетичного і мовного 

ряду, знаходячи своє повноцінне вираження у поетиці граматичних категорій. 

16. У контексті цієї роботи основою лінгвопоетичної норми  виступають ті 

особливості мовних картин світу, що визначають специфіку гендерного профілю 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


424 

 

мови. Під гендерним профілем мови розуміється пропорційний зріз, який відбиває 

можливості, надані певною мовою для персоніфікації об’єктів та абстрактних по-

нять у вигляді сутностей чоловічого або жіночого роду.  Аналіз такого пропорцій-

ного зрізу дозволяє з’ясувати, яка модель персоніфікації є більш характерною для 

даної поетичної картини світу: маскулінна, фемінінна чи змішаного типу. 

17. Оскільки в англійській мові рід визначається не формою слова, а його 

значенням,  персоніфікація абстрактного поняття або неживого об’єкта може здій-

снюватися лише за певною концептуальною матрицею. Такі традиції персоніфіка-

ції дозволяють констатувати приблизну гіпотетичну рівновагу між чоловічими і 

жіночими уособленнями в англійській мові. За загальним правилом, займенник he 

асоціюється зі словами, що позначають потужні сили, рішучі дії, бурхливі при-

страсті, великі небесні тіла (Love, Life, Death, Time, Fear, Despair, Anger, War, Sun, 

Wind), в той час, як займенник she пов'язують із слабкішими силами, тендітніши-

ми почуттями, меншими за розмірами небесними тілами (Hope, Mercy, Modesty, 

Beauty, Fantasy, Peace, Moon, Spring).  

18.  Беззаперечна домінантність фемінінного начала у гендерному профілі 

української мовної картини світу була виявлена внаслідок порівняльного аналізу 

564 вихідних одиниць української мови з їхніми лексичними еквівалентами у де-

в'яти мовах світу (польської, болгарської, російської, німецької, французької, іс-

панської, італійської, новогрецької та івриту), які належать до двох мовних сімей – 

індоєвропейської та афразійської.  Всі проаналізовані лексичні одиниці мають 

очевидну субстанціональну значущість, внаслідок чого найчастіше піддаються пе-

рсоніфікації у художньому і нехудожньому мовленні. Найвищі показники кількос-

ті лексем жіночого роду (фемінінний профіль домінантного типу) зафіксовано на 

матеріалі української мови (більше ніж 50 % лексем жіночого роду у кожному з 

п’яти тематичних підрозділів). Фемінінний профіль латентного типу мають болга-

рська, новогрецька і польська мови (слова жіночого роду переважають у чотирьох 

з п’яти підрозділів), а також російська мова (з домінуванням лексем жіночого роду 

лише у п’ятому тематичному підрозділі). До мов з маскулінним профілем доміна-

нтного типу належить, насамперед, іврит (кількість лексем чоловічого роду пере-
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вищує 60% у першому, третьому та четвертому підрозділах і 55 % у другому під-

розділі та становить майже 80 % у п’ятому підрозділі). Французька, італійська та 

іспанська мови поступаються івриту за підсумковими показниками, але мають той 

самий тип гендерного профілю, оскільки кількість лексем чоловічого роду в ціло-

му складає в них, відповідно, 77,2%, 72,9% та 70,9%  від загальної кількості про-

аналізованих одиниць. У німецькій мові спостерігається маскуліний профіль лате-

нтного типу. Проте з огляду на незначну перевагу слів чоловічого роду (38.5% 

слів чоловічого роду vs 37,3% слів жіночого роду та 23,9% слів середнього роду),  

його можна вважати швидше гендерним профілем змішаного типу. 

19.Концептуальна поетична норма базується на  домінантах концептуаль-

ного змісту елементів дихотомії «чоловіче / жіноче» в англійській та українській 

лінгвокультурах. Різновекторність ідеальних типів, характерна для менталітету за-

хідних та східних індоєвропейців, має наслідком той факт, що англійська народна 

свідомість асоціює ідеальний тип з чоловічою іпостассю, натомість в українській 

ментальності ідеальний тип традиційно пов’язується з жіночим началом.  Як за-

свідчив  компаративний аналіз гендерних стереотипів, відмінним є й зміст концеп-

тів МАСКУЛІННІСТЬ::ФЕМІНІННІСТЬ.  Домінантність, активність, рішучість і 

самодостатність, що вважаються родовими властивостями представників чолові-

чої статі, виступають в англійській традиції прототипічними характеристиками 

маскулінності, на противагу покірливості, слабкості, пасивності, чуттєвості й за-

лежності як загальновизнаним у суспільстві провідним характеристикам осіб жі-

ночої статі. В українській лінгвокультурі ця кореляція не є настільки однознач-

ною, позаяк український чоловічий стереотип радше кореспондується з деякими 

протилежними характеристиками: пасивність, залежність, прагнення бути узятим 

під опіку. Водночас активність, рішучість, самодостатність, здатність узяти під 

опіку, а іноді й домінування, виступають, згідно зі санкціонованими суспільством 

очікуваннями, позитивними проявами жіночого характеру. Належність англо-

американської та української етноспільнот до двох різних типів культури, відпові-

дно,  маскулінного:: фемінінного та індивідуалістичного :: колективістського, ви-

значає прототипічне для англо-американського менталітету нейтральне або пози-
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тивне ставлення до неодруженого стану людини та несхвальну оцінку безсімейно-

го статусу, регламентовану нормами українського суспільства. 

20. У ході дослідження  виявлено критерії маскулінно-фемінінної категориза-

ції в англо-американській поетичній картині світу. Фігура «маскулінність» виділя-

ється у ґештальтах тих сутностей, що представляють базові категорії існування, ча-

су, сильні пристрасні почуття та емоції, явища реальності, в яких актуалізується 

стихія сили, насилля, агресії, «верхній світ» або космос, суворі пори року, потужні 

природні стихії, а також великі, сильні рослини. Додатковим критерієм співвідне-

сення образотвірного концепту з сутністю чоловічого роду є властиве для літерату-

рних текстів пов’язування з чоловічим началом певних характеристик людської на-

тури, які, за узвичаєними у суспільстві культурними стереотипами, осмислюються 

як типово чоловічі властивості або прагнення (GRANDEUR, AMBITION, 

HONESTY, TRUST). При персоніфікації природних стихій та явищ  ознака чолові-

чого роду відповідає матрицям більш глибинного, архетипічного рівня, кореспон-

дуючись з вимогами традиційного символічного коду. 

21. Гендерне форматування ґештальту в англомовному поетичному тексті 

здійснюється за концептуальними лекалами, що узгоджуються з культурним стерео-

типом чоловіка, який історично утвердився у відповідному етнокультурному сере-

довищі. Прототипічними сугестіями крос-текстових ґештальтів тих сутностей, що 

актуалізуються через персоніфіковані образи чоловічого роду, є сила, влада, жорс-

токість, агресія (образ божества, ідола, правителя, воїна-загарбника, потужного во-

рога). Свідченням цьому є домінантна позиція фігури «сила» у ґештальті LOVE (50 

%  від загальної кількості розгорнутих метафоричних контекстів з використанням 

персоніфікованого образу Любові / Кохання), фігури «агресивність / насилля» у ґе-

штальті TIME (48 % від загальної кількості розгорнутих метафор з використанням 

персоніфікованого образу Часу), фігур «агресивність / насилля»,  «домінантність / 

верховенство» і «переможність / тріумфальність»  у ґештальті  DEATH (відповідно: 

40 %, 30 % та 20 % від загальної кількості метафор).  Натомість фігура «милосердя» 

посідає у ґештальтах  DEATH і TIME вельми скромне місце: відповідно, 10 % та 

7,4%. Цей класичний для англійськомовної поезії ХVI – XIX ст. формат доповню-
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ється в поетичних текстах ХХ ст. персоніфікацією Кохання у вигляді раціональної, 

прагматичної особи чоловічого роду, котра прозаїчно вершить свою буденну справу, 

що узгоджується як із узвичаєним в англосаксонській культурі стереотипом, так і з 

базовою символічною співвіднесеністю чоловіка з раціональним, а жінки – з емо-

ційним началом. 

22. Сталі ґештальти з виділенням фігури «фемінінність» в англійськомовних 

поетичних текстах виявляють узгодженість не лише з лінгвокультурними нормами – 

традиційне приписування жіночого роду тим неживим об’єктам та абстрактним по-

няттям, що асоціюються з тендітністю, слабкістю і малими розмірами, – а й з кано-

нами західноєвропейської символіки. Вони корелюють з трьома базовими символіч-

ними аспектами, пов'язаними з архетипом Жінки: 1) позитивний, високий аспект 

(образ Софії, Марії); 2) аспект, пов’язаний з актуалізацією образу Magna Mater; 3) 

негативний, низький аспект (образ спокусниці, Єви). Очевидна співвіднесеність пе-

рсоніфікованих образів жіночого роду з культурними стереотипами спостерігається 

на прикладі уособлення певних властивостей людської натури з жіноцтвом 

(VANITY, DISSIMULATION, VENGEANCE, RUMOUR), а також приписування жі-

ночого роду тим об’єктам, явищам та сутностям, що пов’язуються з мінливістю і 

непостійністю (FORTUNE, FAME, RENOWN, FATE, DESTINY, FASHION, 

WEATHER). 

23. Сталі поетичні ґештальти, в яких виділяється фігура «маскулінність» або 

«фемінінність», мають в англо-американській поетичній картині світу майже пари-

тетні позиції: за кількістю поетичних контекстів, відповідно: 50,4% та 49,6%.  У кі-

лькісному відношенні превалюють ґештальти, пов’язані з жіночим началом, нато-

мість менш численні «маскулінні» ґештальти значно переважають за частотністю 

використання, продиктованою їхньою першорядною значимістю для англо-

американської поетичної моделі дійсності. 

24.  Поетична норма, чинна для англійськомовних текстів, регламентує існу-

вання варіативних поетичних ґештальтів, з виділенням або фігури «маскулін-

ність», або фігури «фемінінність». Причини цього явища полягають, по-перше,  у 

варіативності тлумачення як наслідку або певних світоглядних зсувів на рівні націо-
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нальної поетичної картини світу, або особливостей авторського бачення, коли від-

хилення від загальноприйнятого алгоритму продиктовано художнім задумом, ціліс-

ною поетичною структурою твору. По-друге, наявність варіативних ґештальтів мо-

же бути пов'язаною з невизначеним гендерним статусом неживого об’єкта або абст-

рактної сутності у національній поетичній картині світу. Таке двоїсте  символічне 

значення корелює у поетичних текстах з образами як чоловічого, так і жіночого ро-

ду. 

25. В українській традиції лінгвопоетична норма персоніфікації полягає у се-

мантизації граматичного роду, тобто у слідуванні матрицям мовної картини світу. 

Первинна або мовна родова маркованість української лексики, переломлена у пое-

тичній моделі світу, є основою для високого коефіцієнту оживленості українського 

поетичного універсуму, що контрастує з доволі низьким показником персоніфікова-

ності в англо-американській поетичній картини світу. Це, своєю чергою, призводить 

до виникнення таких етнопоетичних явищ, як метафори уречевлення, універсаль-

не метафоричне ототожнення та гендерний синтаксис. Домінантна фемінінна мо-

дель гендерного профілю української мови  визначає  густоту образів жіночого роду 

в українських поетичних текстах, наслідком чого  є наявність своєрідного гендерно-

го синтаксису, що об'єднує декілька образів у межах відповідної родової стихії. 

26. На противагу англо-американській поетичної моделі дійсності, гендерний 

профіль української поетичної картини світу характеризується чітко вираженою фе-

мінінною домінантою, на що вказує відсоток «фемінінних» ґештальтів (близько 

62%)  і пропорційна кількість поетичних контекстів, у яких ці ґештальти трапляють-

ся (58,3%). Поетичний паралакс спостерігається й  у представленні трьох базових 

символічних аспектів архетипу Жінки. Ґештальти, які корелюють з негативним ас-

пектом цього архетипічного образу, складають в українській поезії  лише 9,5% від 

загальної кількості елементів ґештальт-кластеру персоніфікованих сутностей жіно-

чого роду (vs 27,3% в англомовній поетичній традиції). Аналогічні тенденції можна 

констатувати й стосовно кількості контекстів, які репрезентують негативність жіно-

чого персоніфікованого образу: 5,9%  в українській поезії vs 27% у творах англо-

американських авторів.  Ще одна паралактична тенденція полягає у достатньо сут-
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тєвій питомій вазі поетичних ґештальтів із сугестіями жіночого начала, що вибудо-

вують свою смислову структуру на такій символічній іпостасі архетипу Жінка як 

Magna Mater (19% від загальної кількості усіх «жіночих» ґештальтів vs 4,5% в анг-

ломовних поетичних текстах). 

27.  До проявів поетичного паралаксу, що спостерігаються в українській тра-

диції, належать: непрототипічність фігур «домінантність» і «агресивність» для ґеш-

тальтів «маскулінних» сутностей та частотність фігури «родинні / сімейні зв’язки» у 

ґештальтах як чоловічих, так і жіночих персоніфікованих сутностей (23,3% vs 7,2% 

в англо-американській поезії). 

28.  Більша частина українських поетичних образів, наділених як чоловічими, 

так і жіночими конотаціями, є персоніфікаціями об’єктів та явищ, значно менша їх 

кількість пов’язана з анімацією абстрактних понять – відповідно: 60,6% і 27,6%. На-

томість у межах англомовної поетичної картини світу 78,7% усіх персоніфікацій по-

будовано на уособленні абстрактних понять і лише 20,5%  – на приписуванні родо-

вої ознаки природним об’єктам. Відповідно, до українських етнопоетичних явищ 

можна віднести інтенсивне уособлення представників рослинного світу, а також до-

статньо значну кількість уособлених артефактів: 11,8% vs 0,8% в англо-

американській поезії. 

29. Персоніфіковані сутності,пов’язані з архетипічною символікою, наділено 

особливим художнім статусом, адже будучи присутніми  у великій кількості худож-

ньо значимих контекстів, вони сформували своєрідний образно-асоціативний ореол, 

генерований рекурентними метафоричними і символічними співвіднесеннями. Сума 

цих співвіднесень і складається у крос-текстову гештальт-формулу  поетичного 

знака, котра репрезентує комбінаторні схеми, властиві певній культурній традиції. 

Специфіка цих комбінаторних схем, які визначають синтаксичність предметів та 

явищ у межах національної поетичної картини світу, відображується у фігурах, що 

входять до складу ґештальт-формули поетичного знака, тобто у тих елементах ґеш-

тальту, які постають з прототипічних образних зв’язків, закріплених у мовній кар-

тині світу, культурних стереотипах та формах естетичного сприйняття. Усі перелі-
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чені чинники формують внутрішньо-семіотичну валентність поетичного знака, його 

співвіднесеність з певними асоціативними полями, архетипами та першостихіями. 

30. Необхідність дешифрування образних співвіднесень, які характеризують 

ключові елементи поетичного тексту, ставить свідомість читача перед проблемою 

створення «гарного» ґештальту  як симетричного цілого, побудова якого регулюєть-

ся, з позицій ґештальтпсихології,  законом «прегнантності», або тенденцією кожного 

психологічного явища до набуття більш чіткої, завершеної форми. Форматування 

такого ґештальту відбувається за прототипічними комбінаторними схемами тієї ху-

дожньої і загальнокультурної традиції, до яких належить реципієнт поетичного тек-

сту. Отже, паралакс на рівні ґештальт-формул порівнюваних поетичних ґештальтів є 

наслідком контрасту узвичаєних образно-асоціативних взаємодій, пов'язаних з пев-

ною персоніфікованою сутністю, у різних поетичних картинах світу.  

31. Незмінна фігура«маскулінність» у ґештальт-формулі поетичного знака 

SUN сполучується з фігурами «домінантність». «агресивність», які кореспондуються 

з гендерними стереотипами англомовного культурного простору. Розгортання моти-

ву маскулінності підтримується за рахунок виділення у поетичному ґештальті  SUN 

фігур «владність, царственість», «тріумфальність, перемога» та «агресивність, руй-

нівна сила, насилля», перша з яких втілює міфопоетичну семантику влади, «царя», 

друга – перемоги, а третя корелює з архаїчними уявленнями про каральну силу сон-

ця та архетипом ВОГНЮ. Натомість, нечисленні випадки метафоричного співвідне-

сення сонця з чоловічим началом  в українській поезії мають наслідком виокрем-

лення фігур «життєдайність, батьківство», «божественність, владність» і «залеж-

ність, несамодостатність», які перебувають в узгодженості не лише з мотивами арха-

їчної образності – семантика шлюбу, року (родючості) і влади (відповідно: перша та 

друга фігури), але й з гендерними стереотипами української етноспільноти (перша і 

третя фігури).  Поетичний ґештальт  СОНЦЕ, що зберігає середній рід, санкціонова-

ний матрицею української мови, характеризується актуалізацією фігури «малолітст-

во, незрілість». Уподібнення жіночого начала до денного світила спричиняє виді-

лення у поетичному ґештальті  СОНЦЕ фігур «домінантність», «зрячість», «озвуче-

ність, музикальність», «веселість», що узгоджуються з гендерним стереотипом жін-
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ки в українському культурному просторі (фігура «домінантність») та з провідними 

міфопоетичними мотивами (семантика влади (перша і друга фігури), слова, сміху 

(третя і четверта фігури)).  Руйнівна, агресивна іпостась сонця виявляється неактуа-

льною для української поетичної традиції. 

32. Безальтернативність фігури «фемінінність» у поетичному ґештальті  

MOON стає причиною створення відповідної крос-текстової  ґештальт-формули, що 

містить фігури «залежність, несамодостатність» і «мінливість, зрадливість»,  спів-

відносні  з панівними гендерними стереотипами англосаксонської культури.  Остан-

ня з зазначених фігур корелює з психологічним архетипом МЕТАМОРФОЗИ.  Оче-

видний смисловий зв’язок з психологічними архетипами спостерігається також у 

фігурах «оманливість, нереальність», «божевілля, химерність» , «пророкування, си-

ла ясновидіння» (архетипи ЖІНКА та АНІМА), «причетність до небуття, потойбіч-

ність» (архетипи ЖІНКА і СМЕРТЬ). Властиве для української поезії ототожнення 

місяця лише з істотами чоловічого роду призводить до виділення у поетичному ґеш-

тальті МІСЯЦЬ фігур «молодість, краса», «старість, немічність», «залежність, неса-

модостатність». Коли ж місяць персоніфікується як чоловіче начало без наявності 

персоніфікатора, лише завдяки оживленню граматичного роду самого слова 

«місяць», на перший план виходять фігури «озвученність, музикальність» та «агре-

сивність, руйнівна сила». 

33. Специфіка потрактування персоніфікованого образу в англо-американській 

та українській поетичних традиціях  визначається також його художньою співвідне-

сеністю з певною природною стихією. Теорія першоелементів посідає особливе 

місце серед наукових методик  аналізу художнього тексту, вона не є тотожньою тео-

рії архетипів і не передбачає вивчення образу з позицій заміщення або витіснення, 

натомість образ розглядається як сутність, що не залежить від дії будь-яких компен-

саторних механізмів. Тому в контексті цієї роботи першоелементи, або першостихії  

трактуються як оніричні кореляти, що входять до складу ґештальт-формули поети-

чного знака. Канонічний  реєстр першоелементів поповнено стихією МЕТАЛ як та-

кою, що проявляє очевидну активність у форматуванні досліджуваних поетичних 

ґештальтів і не суперечить прийнятому у світовій філософській традиції уявленню 
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про основні стихії. В обох порівнюваних поетичних універсумах оніричними коре-

лятами персоніфікованих сутностей чоловічого роду виступають ВОГОНЬ, МЕТАЛ, 

ПОВІТРЯ, в той час як  універсальним оніричним корелятом персоніфікованих сут-

ностей жіночого роду є ВОДА. 

34. Перекладознавчий аспект порівняльної поетики великою мірою зорієнто-

ваний на вивчення семіотичного аспекту поетичної картини світу, тобто тієї внутрі-

шньої семіотики, що моделюється на основі комбінаторних схем, властивих для 

значимих елементів поетичного універсуму.  Національні поетичні картини світу 

вихідної та цільової культур, з якими неминуче доводиться мати справу досліднико-

ві поетичних перекладів, є  авторським переломленням колективного відображення 

світу в етнокультурній свідомості певної мовної спільноти. Тому поетичний образ 

як  індивідуальне тлумачення елементів концептуальної та мовної картин світу ви-

ступає носієм конденсованого мовного та історико-культурного коду, тобто тих 

специфічних структур етнокультурної пам’яті, котрі є причиною лише відносної пе-

рекладності  поетичного тексту. З позицій ґештальт-теорії, інтерпретація пов’язана 

із формуванням «прегнантного», завершеного ґештальту, котрий будується на пев-

них етносеміотичних засадах. У термінах міжкультурної комунікації це означає, що 

поетичні ґештальти  у вихідному і цільовому текстах будуть носіями різних струк-

тур бачення, закорінених у мовній, концептуальній і, врешті решт, поетичній карти-

нах світу, що склалися у культурах, до яких належать оригінальний текст та його 

переклад. 

35. З  перекладознавчого погляду явище поетичного паралаксу має три різ-

новиди: нерелевантний, усувний та кардинальний паралакс. Нерелевантний па-

ралакс виникає у тому випадку, коли фігура роду у поетичному ґештальті  є еле-

ментом нульової художньої позиції і тому її нівелювання у цільовому тексті  є 

нейтральним для адекватної передачі художнього змісту у перекладі. При усувно-

му паралаксі фігура роду у вихідному поетичному ґештальті має слабку художню 

позицію, через те втрата оригінальної родової ознаки може бути  компенсована за 

рахунок інших варіантів, які, незважаючи на свою лише приблизну відповідність 

першотвору, є цілком задовільними з позицій збереження його поетичного змісту. 
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Кардинальний паралакс спостерігається при спробах відтворити у друготворі той 

ключовий поетичний ґештальт оригіналу, що структурує базові смисли поетично-

го тексту, і тому він завжди пов’язаний з лише відносною перекладністю вихідно-

го образу. Позаяк  у цьому випадку фігура роду у ґештальт-формулі поетичного 

знака наділена самоцінністю в межах відповідного поетичного твору і перебуває у 

значимих для художнього змісту стосунках з іншими фігурами і корелятами у ґе-

штальт-структурі відповідного поетичного знака. Кардинальний поетичний пара-

лакс при відтворенні варіативного ґештальту полягає у незбігу фігури роду у ви-

хідному та цільовому мовному знаках (рівень текстового ґештальту).  Кардиналь-

ний поетичний паралакс, пов’язаний з перекладацькою реконструкцією сталих 

ґештальтів, часто може бути зумовленим незбігом не лише фігури роду, але й ще 

однієї або двох інших фігур, що корелюють з родовою ознакою образу у крос-

текстовій перспективі (рівень крос-текстового ґештальту). Якщо вихідний сталий 

ґештальт має архетипічний характер, поетичний паралакс у системі «оригінал – 

переклад» виникає через незбіг значної кількості фігур та корелятів, що входять до 

складу ґештальт-формул вихідного та цільового поетичного знака (рівень крос-

текстової ґештальт-формули). 

36.Амальгамний, або контрапунктний ґештальт є наслідком двоаспектного 

крос-текстового структурування ґештальту (на рівні загальнонаціональної та ав-

торської поетичних картин світу), а також інтратекстового структурування, що 

здійснюється в межах певного твору.  Саме в амальгамному ґештальті у найбільш 

рельєфний спосіб проявляється художньо перетворена конвергенція мовних та ет-

нокультурних впливів,  генерованих мовною системою і культурою вихідної пое-

тичної традиції. Особлива структурна ускладненість таких образів не піддається 

повноцінному відтворенню у системі інших мовно-культурних координат.  

37. Перекладацьке ремоделювання це відхилення від оригіналу, спровоко-

ване впливом домінант власної культури та власної естетичної традиції на свідо-

мість перекладача, котре можна категорізувати як прояв концептуального або 

поетичного паралаксу. При цьому трансмутації, яким піддається вихідний поети-

чний ґештальт, регламентуються ступенем його відповідністі прототипічному ґе-
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штальту поетичної картини світу у цільовій культурі. До різновидів перекладаць-

кого ремоделювання у поетичному перекладі належать: 1) трансформація вихід-

ного поетичного ґештальту в цільовому тексті, що проявляється у нівелюванні ви-

хідного поетичного ґештальту внаслідок концептуального паралаксу, деконструк-

ції ґештальт-структури вихідного поетичного знака, вмотивованій поетичними но-

рмами цільової культури, перебудові ґештальт-структури вихідного поетичного 

знака та її подальшому розгортанні  за поетичними нормами культури-реципіента, 

а також  в імплантації прототипічного ґештальта цільової культури на основі не-

ґештальтного вихідного поетичного знака; 2) заміна вихідного поетичного ґешта-

льта в цільовому тексті, вмотивована концептуальними або поетичними нормами 

цільової культури; 3) вилучення вихідного поетичного знака з непрототипічною 

ґештальт-формулою. 

38. У контексті цього дослідження прототипічний ґештальт визначається 

як крос-текстовий поетичний ґештальт, що інкорпорує у своїй структурі певну су-

му сталих елементів, які зумовлюють специфіку функціонування відповідного по-

етичного знака у художніх текстах даної національно-культурної традиції. При ві-

дтворенні образності першотвору автор цільового поетичного тексту так чи інак-

ше орієнтується на прототипічні ґештальти поетичної картини світу, що прита-

манна  культурі реципієнта. Будучи представником іншої герменевтичної установ-

ки перекладач доволі часто робить свій вибір підсвідомо, мимоволі інтерпретуючи 

смислові акценти першотвору у річищі рідної йому мовної, культурної та худож-

ньо-естетичної традиції. 

Таким чином, проведене дослідження надало можливість визначити предмет 

та інструментарій компаративного дослідження поетичного матеріалу як у типоло-

гічному, так і в теоретико-перекладацькому аспекті. Запропонований метод вияв-

лення поетичного паралаксу шляхом виділення фігур крос-текстових досліджува-

них поетичних ґештальтів дозволяє формалізувати конфігурації смислових елеме-

нтів, що є прототипічними для порівнюваних поетичних традицій, і  в подаль-

шому декодувати ці фігури у конкретних поетичних текстах в якості первинних 

текстових ґештальтів. Запропонована у роботі методика аналізу поетичних творів 
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може застосовуватися для вивчення механізмів естетичного перетворення грама-

тичних та лексичних категорій в межах певної поетичної картини світу, що відбу-

вається як  у межах окремої національної традиції, так і в кроскультурному вимірі.  
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перекладі. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012б.  

Вип. 15. Т. ІІ (156). С. 350-353. 

209. Дубенко О.Ю.  Жанрова належність художнього твору крізь призму його 

колористики. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014в. 

Вип. 17. Т. I. (169). С. 203-207. 

210. Дубенко О.Ю. Колористика англо-американського поетичного тексту 

ХХ століття в ідіолектному та гендерному аспектах. Проблеми семантики, 

прагматики та когнітивної лінгвістики. Вип.2. К.: Київський Національ-

ний університет, 2003а. С.87-96. 

211. Дубенко О.Ю. Концепти «МАСКУЛІННІСТЬ» і «ФЕМІНІННІСТЬ» у 

фразеологічних картинах світу англійської та української мов. Мова і ку-

льтура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012в. Вип. 15. Т.VІ (160).  

С.208-213. 

212. Дубенко О.Ю. Лінгвопоетичний аналіз як поєднання семантичного та 

формального підходів. Мова і культура.К.: Видавничий Дім Дмитра Бура-

го,  2009б. Вип. 11. Т. ІІІ (115). С.119-122. 

213. Дубенко О.Ю. Особливості колористики поезій Т. Шевченка та Дж. 

Байрона. Проблеми зіставної семантики: збірник наукових праць. К.: 

КДЛУ, 1997. С.366-369. 

214. Дубенко О.Ю. Особливості образної трактовки понять «любов», «душа» 

в поетичній ліриці англо-американських та українських авторів другої по-

ловини ХХ століття. Тези Всеукраїнської наукової конференції «Функціо-

нальна семантика слов’янських та германських мов». – Житомир, 1995. 

С.51-52. 
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215. Дубенко О.Ю. Особливості семантики світлових образів в американсь-

кому художньому мовленні. Мова і культура.  Київ: Видавничий Дім 

Дмитра Бураго, 2008а. Вип. 10. Т. V(105). С.275-281. 

216. Дубенко О.Ю.  Поетика граматичного роду як проблема художнього пе-

рекладу. Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 

40/1. Київ: КДНУ, 2010а. С.367-370. 

217. Дубенко О.Ю. Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна фі-

лологічного циклу. Молодий вчений. 2015б. № 1(16). С. 157-160. 

218. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. 

Вид. 2-е перероблене і доповнене. Вінниця: НОВА КНИГА, 2011б. 328 с. 

219. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку. Ком-

паративні дослідження слов’янських мов і літератур: збірка наукових 

праць. Випуск 25. Київ: «Освіта України», 2014в.  С. 32-41. 

220. Дубенко О.Ю. Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постано-

вки питання. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 

Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірка наукових праць. Випуск 

24. К.: «Освіта України», 2014г. С.46-52. 

221. Дубенко О.Ю. Реалізація архетипу Жінка у ґештальтах жіночого персо-

ніфікованого образу (англо-українські поетичні паралелі). Science and 

Education: a New Dimension. Philology, III (12), Issue 60. Budapest, 2015в. С. 

45-48. 

222. Дубенко О.Ю. Роль морфологічної структури домінантних слів у поети-

чному тексті та їх переклад. Проблеми семантики, речення та тексту: 

збірник наукових праць. К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. Вип.8.  С.87-96. 

223. Дубенко О.Ю. Роль фонічної структури слова у створенні поетичного 

образу. Вісник Київського лінгвістичного університету. К.: КДЛУ, 2000. 

С.66-71. 

224. Дубенко О.Ю. Семантика світлового образу в американській поезії ХХ 

століття. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008б. Вип. 

10. Т. Х (110). С.128-131. 
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225. Дубенко О.Ю. Символіка світла в історії культури. Актуальні пробле-

ми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Ч.1. Вип.3 / Ред. кол.: 

В.В.Левицький, Л.І.Бєлєхова, та інш. Хмельницький: ХНУ, 2007. С.189-

192 

226. Дубенко О.Ю. Стилістика перекладача в аспекті історичної та індивіду-

альної (авторської) поетики. Мова і культура.  К.: Видавничий Дім Дмитра 

Бураго, 2003б. Вип. 7. Т. VІІІ. Теорія і практика перекладу. С.102-107. 

227. Дубенко О.Ю. Структура семантичного ореолу «культурних» слів у ме-

тафорах та порівняннях англо-американської поезії. Реалізація мовних 

одиниць граматичної та лексико-фразеологічної систем германських та 

романських мов: збірник наукових праць. Київ; 1992б. С.6-8. 

228. Дубенко О.Ю. Трактування дихотомії «чоловіче/жіноче» в англосаксон-

ській історико-культурній традиції. Science and Education: a New 

Dimension. Philology, III (9), Issue 44. Budapest, 2015г. С. 41-44. 

229. Дубенко О.Ю. Фактор мовної матриці в поетичній картині світу. Мовні і 

концептуальні картини світу. Випуск 38. ВПЦ «Київський університет», 

2012г. С.194-198.  

230. Дубенко О.Ю. Фактор прототипічності вихідного ґештальту при поети-

чному перекладі. Science and Education: a New Dimension. Philology, VІІ  

(55), Issue 189. Budapest, 2019. рр. 14-17.  

231. Дубенко О.Ю. Фонічний аспект функціонування поетичного образу. Мо-

ва і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009в. Вип. 11. Т. ІІ 

(114). С.192-196. 

232. Дубенко О.Ю. Художній текст: лінгвістичний та літературознавчий ас-

пекти дослідження. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 

2010б. – Вип. 13. – Т.V (140). – С.92-96. 

233.  Дубенко О.Ю. Художня картина світу: основні напрями дослідження. 

Мова і культура.  К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013г. Вип. 16.  

Т.ІV (166). С.10 – 14. 
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234. Дюбуа Ж. и др. (группа μ). Общая риторика. Москва: Прогресс, 1986. 

392 с. 

235.  Езолка И.А. Сопоставительная стилистика как раздел языкознания Со-

поставительная стилистика иностранных языков. Сборник статей. Рос-

тов-на-Дону: Ростовский государственный педагогический институт, 

1976. С.3-16. 

236.  Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Пер. з англ.. М. 

Гірняк / Умберто Еко. – Львів: Літопис, 2004. – 652 с. 

237.  Ефимов А.И. Задачи сравнительной стилистики восточнославянских 

языков. М.: Изд. МГУ, 1963. 26 с. 

238.  Єрмоленко С.Я. До розуміння стилю як моделі світу. Вісник КУ 

«Слов’янський університет». Київ, 2000. № 8. С.113-119. 

239.  Єщенко Т.А. Метафора в українській поезії 90-х років ХХ ст.: автореф. 

дис. … канд. філол. наук. Запоріжжя, 2001. 18 с. 

240.  Жураківська Н.М. Мистецтво поетичного перекладу. Вісник Київського 

національного університету: Міжмовна та міжкультурна комунікація. – 

2012. № 1. С.7-12. 

241.  Завьялов Н. Развитие понятия «внутренняя форма слова» Г.Г. Шпета в 

когнитивных науках. Вопросы психологии. Научный журнал / Российская 

академия образования: Трудовой колектив редакции.  Москва, 2009. № 3. 

С.97-102. 

242.  Загнитко А.А. Функциональная «ориентированность» грамматических 

форм рода имён существительных. Филологические науки. № 1. 1989. 

С.36-42.  

243.  Задорнова В.Я. Восприятие и интерпретация художественного текста: 

Учеб.пособие для ин-тов иностр.яз. и филол..факультетов университетов. 

М.: Высшая школа, 1984.154 с. 

244. Задорнова В.Я. Лингвопоэтика: слово в художественном тексте. Язык, 

сознание, коммуникация. М.: МАКС Пресс, 2005. Вып. 29. 160 с. 
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245.  Задорнова В.Я. Словесно-художественное произведение на разных язы-

ках как предмет лингвопоэтического исследования: автореф. дисс. … д-ра 

филол. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1992. 42 с. 

246. Задорнова В.Я. Филологические основы перевода поэтического произ-

ведения: автореф. дисс. … канд. филол. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова. 

М., 1976. 20 с. 

247.  Зайцева З.Н. Мартин Хайдеггер: Язык и Время.  Хайдеггер М. Разговор 

на просёлочной дороге: Сборник: Пер. с нем. / Под ред. А.Л. Доброхотова. 

М.: Высшая школа, 1991. С.159-177. 

248.  Зализняк А.А. К вопросу о грамматической категории рода и одушев-

лённости в современном русском языке. Вопросы языкознания. 1964. № 4. 

С.49-64. 

249.  Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство.Київ.:Академвидав, 

2003. 392 с. 

250.  Зборовська Н.В. Психоісторія новітньої української літератури: про-

блеми психосемантики і психопоетикия: автореф.дис. … д-ра філол. наук. 

НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2007. 40 с. 

251.  Зварич В. Словотворчі функції традиційних образів у поезії неокласи-

ків: : дис. … канд. філол. наук. Дрогобич, 2002.177 с. 

252. Зинченко В.П. Вступительная статья. Вертгеймер М. Продуктивное 

мышление: Пер. с англ. / общ. ред. С.Ф.Горбова и В.П.Зинченко.М.: Про-

гресс, 1987. С. 5 – 26. 

253.  Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. Київ, 1989. 305 с. 

254.  Золотоносов М.А. «История лошади»: средства построения художест-

венной картины мира. Художественное творчество. Вопросы комплекс-

ного изучения. Л.:Наука, 1986. С.25-37. 

255. Золян С.Т. О соотношении языкового и поэтического смыслов. Ереван: 

Ереванский гос.университет, 1985. 104 с. 
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256.  Золян С.Т. О стиле лингвистической теории: Р.О. Якобсон и В.В. Вино-

градов о поэтической функции языка. Вопросы языкознания. 2009. № 1. 

С.3-8. 

257.  Зоривчак Р.П. Лингвостилистические характеристики художественного 

текста и перевод (На материале переводов украинской прозы на английс-

кий язык): автореф. дис. …д-ра филол.. наук. КГУ им. Т. Г. Шевченко, 

1987. – 38 с. 

258. Зорівчак Р.П. Граматико-конотаційна реалія як перекладознавча катего-

рія.Теория и практика перевода. Республиканский межведомственный на-

учный сборник. Выпуск 14. Киев: Высшая школа, 1987. С. 33-43. 

259. Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. Л.: 

Издательство Ленинградского университета, 1989. 264 с. 

260.  Зыкова И.В. Способы конструирования гендера в английской фразеоло-

гии. М.: Едиториал УРСС, 2003. 232 с. 

261.  Іванишин Н.Я. Лексичні засоби формування імпліцитності в драматур-

гійному тексті (на матеріалі української драми початку ХХ століття): ав-

тореф. дис. …  канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2006. 20 с. 

262.  Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семи-

отические системы (Древний период). Москва, 1965. 245 с.  

263. Иванов В.В. Солярные миф. Мифы народов мира. Т. 2. М.,1982. С.461-

462. 

264.  Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. Учебник. М.: 

Высшая школа, 1976. 319 с.  

265. Изард К.Э. Психология эмоций: [перевод с англ. А.Татлыбаева] 

СПб.:Питер, 1999. 464 с. 

266.  Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення. Антологія сві-

тової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. Львів: 

Літопіс, 2001. С.349-367. 
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267.  Ионова И.А. Морфология поэтической речи / Отв. Ред.. С.Д. Ледяева. 

Кишинёвский государственный педагогический институт им. И. Крянгэ. 

Кишинёв: Штиинца, 1988. 162 с.  

268.  Ионова И.А. Эстетическая продуктивность морфологических средств 

языка в поэзии. Кишинёв: Штиинца, 1989. 139 с.  

269.  Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения / Академия наук 

СССР. Институт мировой литературы им. А.М. Горького. М.: «Наука», 

1986. 335 с. 

270. Казакова Т.А. Художественный перевод: в поисках истины. СПб.: Фило-

логический факультет СПБГУ, 2006. 224 с. 

271. Калугина Е.Н. Концепты «мужчина» и «женщина» в субстандарте русс-

кого и английского языков: автореф. дис. … канд. филол. наук. Ставро-

поль, 2008. 25 с. 

272.  Калустова О.М. Категорія роду іменників: можливі перешкоди перекла-

ду. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія: Іноземна філологія. Вип. 34-36. Київ, 2003. С.82-86. 

273. Карабан В.І. Мовленнєвий акт як одиниця перекладу. Перші Почепцов-

ські читання. Матеріали Міжнародної наукової конференції. К.: Видавни-

чий центр КНЛУ, 2013. С.46-48. 

274.  Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літера-

турної мови: будова та реалізація. К.: УкрНДІПСК, 1999. 298 с. 

275. Карпова Л.С. Лингвопоэтика повествовательных типов в английских со-

нетах елизаветинского периода: дис. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 

2009.270 с. 

276.  Касевич В.Б. Когнитивная лингвистика: В поисках идентичности. М.: 

Языки славянской культуры, 2013. 192 с. 

277. Касперський Е. Про теорію компаративістики. Пер з польськ. 

С.Яковенка. Література. Теорія. Методологія. Київ: ВЦ «Києво-

Могилянська академія», 2006. С. 518-540. 
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278.  Кассирер Э. Философия символических форм: Введение и постановка 

проблемы. Культурология. ХХ век: Антология. М.: Юрист, 1995. С.134-

155. 

279.  Каушанская В.Л. Грамматика английского языка  / Под ред. проф. Б.А. 

Ильиша. Второе издание, перераб. Л: Государственное уч.-пед. издательс-

тво министерства просвещения РСФСР, 1963. 293 с. 

280.  Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: «Наука», 

Ленинградское отделение, 1972. 216 с. 

281. Качаева Л.А. Цветовая палитра А.И.Куприна. Писатель и жизнь. М.: 

Советский писатель, 1981. С.187-201. 

282.  Кашкин В.Б. Грамматика поэтического дискурса и перевод. Studia 

Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика 

викладання: Науковий журнал / Ред. кол.В.Д. Каліущенко (гол.ред.) та ін.. 

Донецьк: Донецький Національний Університет, 2004. Т. 1. № 3. 147 с. 

283.  Кверк Р. Грамматика современного английского языка для университе-

тов / Р. Кверк, С. Гринбаум, Дж. Лич, Я. Свартвик  = Quirk R., Greenbaum 

S., Leech G., Svartvik J. A University Grammar of English / Под редакцией 

И.П. Верховской. М.: Высшая школа, 1982. 390 с.  

284.  Кедров Б.М. «Сверхзадача» комплексного изучения творчества. Худо-

жественное творчество. Вопросы комплексного изучения. Л.:Наука, 1986. 

С.16-17. 

285. Керлот, Хуан Эдуардо. Словарь символов. Москва: REFL-book, 1994.  

608c. 

286. Кикоть В.М. Декодування та відтворення підтексту як складника поети-

чного макрообразу (на матеріалі поезії Роберта Фроста та її перекладів): 

автореф. дис. … канд.філол.наук. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 2010. 16 с. 

287. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты: монография. М.: Из-

дательство института социологии РАН, 1999.180 с. 
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288. Кирилина А.В. Мужественность и женственность как культурные кон-

цепты. Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж: 

Воронежский государственный университет, 2001. С. 141-148.  

289. Кирилина А.В. Развитие гендерных исследований в лингвистике. Фило-

логические науки. 1998. № 3. С.51-57. 

290.  Кисельова А.Л. Концепт «жіночість» у вікторіанській лінгвокультурі: 

автореф. дис. …  канд. філол. наук. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка,  2007. 20 с. 

291.  Кияк Т.Р. О «внутренней форме» лексических единиц. Вопросы языкоз-

нания. 1987.  № 3. С. 58-68. 

292.  Кияк Т.Р. Мотивированность лексических единиц (количественные и 

качественные характеристики). Львов: Виша школа, 1988.164 с. 

293.  Клименко Н.Ф. Словотворча структура  семантика складних слів у су-

часній українській мові. К.: Наукова думка, 1984. 252 с. 

294.  Князевская Т.Б. Художественная картина мира и вопросы её интерпре-

тации в искусстве театра. Художественное творчество. Вопросы компле-

ксного изучения.  Л., 1986. С.134-143. 

295.  Коваль-Костинська О.В.  Мовленнєвий етикет в українській і болгарсь-

кій мовах. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000.  С.185-

193. 

296.  Ковальова Т.П. Лінгвопоетичні особливості зображення світу речей в 

англійській художній прозі ХVII-XX століть: автореф. дис. … канд. філол. 

наук. Київський національний лінгвістичний університет, 2000. 20 с. 

297.  Ковтун Л. Міфологічні та колористичні виміри образів світу в моделю-

ванні М.Гоголя. Українознавчий альманах / Київський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка, 2009. Вип.1: Український образ світу: 

особливість у світовому контексті. С. 120-124. 

298.  Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М.: Наука, 1986. 201 с. 
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299.  Кожевникова Н.А. Эволюция тропов в языке русской поэзии ХХ века. 

Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Образные средства поэ-

тического языка и их трансформация. М.: Наука, 1995. С.6-79. 

300. Кожина М.Н. Сопоставительная стилистика: современное состояние и 

аспекты изучения функциональных стилей . Stylistyka – III. Opole, 1994. С. 

301. Кожина М.Н. Сопоставительное изучение научного стиля и некоторые 

тенденции его развития в период научно-технической революции. Язык и 

стиль научной литературы. М.: Издательство «Наука», 1977. С.3-25.  

302.  Кокина Е.А. О формировании художественной картины мира в кино. 

Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения.–Л.:Наука, 

1986.  С.69-82. 

303. Колесник О.С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури: 

[монографія].Чернігів:РВВ ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2011. 312 с. 

304.  Колесниченко Н.Ю. Лінгвопоетика німецько- та англомовних жіночих 

романів (romance, романс): гендерний аспект: автореф. дис. … канд..філол. 

наук. Одеський націлнальний університет ім. І.І. Мечникова, 2008. 19 с. 

305.  Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: актуальні теоретичні конце-

пції та моделі аналізу поетичного перекладу: навчальний посібник. К.: Ви-

давничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 529 с. 

306. Коломієць Л.В. Тенденції розвитку поетичного перекладу. Вісник Сум-

ського державного університету. Серія «Філологічні науки». Том 1.  Су-

ми: Видавництво Сумського державного університету, 2006. № 3. С.162-

168. 

307. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и в языке. М.: 

Наука, 1990. 108 с. 

308.  Колшанский Г.В. Паралингвистика. Лингвистическое наследие ХХ века 

/ 3-е изд. стереотип. М.: Эдиториал УРСС, 2008. 98 с. 

309.  Комар О.С. Концептуальне значення стереотипу земля в українській ет-

нічній культурі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. 

наук. праць. Ч. І: Вип.3. Хмельницький: ХНУ, 2007. С.261 – 263. 
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310.  Комарова В.П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира. Л.: 

Издательство ЛГУ, 1989. 200 с. 

311. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в 

освещении зарубежных учёных. М.: Международные отношения, 2000.  

134 с.  

312.  Кон И.С. Маскулинность в меняющемся мире. Вопросы философии. – 

М., 2010. № 5. С. 25-35. 

313.  Кон И.С. Маскулинность как история. Гендерный калейдоскоп. М.: Из-

дательский центр «Академия», 2001. С. 209-229. 

314.  Кононенко В.І. Мова в контексті української культури. Етнос і культу-

ра. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / 

гол.ред. В.І.Кононенко. Івано-Франківськ: Плай, 2003. № 1. С. 7-15. 

315.  Кононенко В.І. Мова. Культура. Стиль. К., Ів.-Франковськ: Плай, 2002. 

459 с. 

316.  Кононенко В.І. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на 

матеріалі української та російської мов). Мовознавство. Київ, 1996. № 6. 

С.39-46.  

317.  Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. 

К.: Вид-во Київського ун-ту, 1971. 132 с. 

318.  Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: [навчальний посібник].  К.: 

Юніверс, 2002. 280 с. 

319.  Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных 

менталитетов. М.: ЧеРо, 2003. 349 с. 

320.  Корольова А.В. Лінгвопоетичні і наративні коди інтимізації в худож-

ньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини 

ХІХ – першої половини ХХ століть): автореф. дис. … доктора філол.наук. 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філо-

логії, 2003. 35 с. 

321.  Коротич Т.А. Порівняльно-зіставний аналіз функцій позначень кольору 

та світла у казковому та біблійному текстах (на прикладі французьких фа-
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нтастичних казок-повістей та Євангелії SelenMare): автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук. К.: КДПІІМ, 1993. –  с. 

322. Костомаров М. Слов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики 

та літературознавства. К.: Либідь, 1994. 384 с. 

323. Костюк Н. Проблема маскулінності у культурному просторі сучасної 

України. Українознавчий альманах / Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 2009. Вип.1: Український образ світу: особливість 

у світовому контексті. С. 127-128. 

324. Кочерган М.П. Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослі-

дження. Мовознавство. 1996. № 2-3. С. 3-11. 

325.  Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. Підручник. К.: Видав-

ничий центр «Академія», 2006. 424 с. 

326.  Кошевая И.Г., Дубовский Ю.А. Сравнительная типология английского 

и русского языков. Минск: «Вышэйшая школа», 1980. 270 с. 

327. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст..: монографія. 

К.: ВЦ «Академія», 2012. 416 с. 

328. Краснова Л.В. Поэтика цвета в романной прозе Фёдора Достоевского. 

Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный педа-

гогический университет им.М.Драгоманова. К., 2002. №1. С.14-16. 

329.  Крепель В.І. Роль внутрішньої форми в процесі утворення фразеологі-

змів. Мовознавство. 1989. № 3. С.43-50. 

330. Кривонос Я.В. Методологія перекладацької інтерпретації метафорично-

го концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів 

творів англійських та американських романтиків): автореф. дис. … канд. 

філол. наук.  Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008.  20 с. 

331. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика, в 2 кн. Кн. 1 Теория: Учеб-

ное пособие. М.: Высшая школа, 2006. 319 с. 

332. Кубрякова Е.С. Смена парадигм знания в лингвистике ХХ века. Лингви-

стика на исходе ХХ века: итоги и перспективы: Международная конфе-

ренция. М.: МГУ, 1995. 606 с. 

333. Кубрякова Е.С. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи / 

Е. С. Кубрякова, А.М. Шахнарович, Л.В. Сахарный; [отв.ред. Е.С. Кубря-

кова]. М.: Наука, 1991. 238 с. 
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334.  Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части 

речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки 

славянской культуры, 2004. 560 с. 

335.  Кузнецов В.Ю. Философия языка и непрямая референция. Язык и куль-

тура. Факты и ценности. М.: Языки славянской культуры, 2001.  С.217-

222. 

336. Кузьмина Н.А. К основаниям реконструкции индивидуальной поэтиче-

ской картины мира (на материале творчества Ю. Левитанского). Язык. Че-

ловек. Картина мира. Лингвоантропологические и философские очерки ( 

на материале русского языка). Ч. 1. Омск: Омский гос. ун-т, 2000. – С. 

119-131. 

337.  Кукурян И.Л. Английские переводы романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» как предмет лингвопоэтического анализа : автореф. дисс. … канд. 

филол. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1990. 42 с. 

338. Кукушкина Е.И. Познание, язык, культура. Некоторые гносеологические 

и социологические аспекты проблемы. М.: Издательство МГУ, 1984. 261 с. 

339. Куликова И.С. Семантико-стилистическая характеристика атрибутивных 

именных словосочетаний (на материале цветовых и световых прилагате-

льных Паустовского и Пушкина) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 

1966. 20 с.  

340. Кульпина В.Г. Лингвистика цвета. М.: Издательство «Московский ли-

цей», 2001. 470 с. 

341. Кун М.А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. 4-е видання. Худож. 

оформл. В.І.Бариби. Т.:АТ «Тарнекс». За участю МП «Мальви», 1993. 416 

с.: іл. 

342.  Куриляк Л.П. Кореферентність у сучасному українському текстотво-

ренні: автореф. дис. …  канд. філол. наук. – Івано-Франківськ, 2004. 24 с. 

343. Кушнина Л.В. Взаимодействие языков и культур в переводческом про-

странстве: ґештальт-синергетический подход: дис. … докт. филол. наук. 

Л.В. Кушнина. Пермь, 2004. 437 с. 

344. Кюглер Г. Алхимия дискурса. Образ, звук и психическое. М.: ПЕР СЭ, 

2005. 224 с. 
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345. Лазарович О.М. Теоретичні проблеми опису фрагментів мовної картини 

світу: автореф. дис. … канд. філол. наук. Одеський університет ім. І.І. 

Мечникова, 1995. 19 с. 

346.  Лазебник Ю.С. Поезія як модель світу: лінгвістичний аспект: автореф. 

дис. … д-ра філол. наук. НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потеб-

ні, К., 1996. 47 с. 

347. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты. Новое в зарубежной лингви-

стике. Вып. Х. М.: Прогресс, 1981. С.350-368. 

348. Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму 

літературознавчих теорій / Навч. посібник / Ред. Р.Т. Гром’як. Літерату-

рознавча компаративістика. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ 

ТДПУ, 2002. С.272-309. 
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№ 5. 2006. С.3-9. 

427.  Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учеб.пособие. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2003. 256 с. 

428.  Новиков Л.А., Преображенский С.Ю. Грамматический аспект описания 

идиостилей: Синтаксическая доминанта. Очерки истории языка русской 

поэзии ХХ века. Поэтический язык и идиостиль: Общие вопросы. Звуковая 

организация текста / В.П. Григорьев, И.И. Ковтунова, О.Г. Ревзина и др. / 

Под ред. В.П. Григорьева. М.: Наука, 1990. С.56-68. 

429.  Новиков Л.А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М.: 

Наука, 1990. 181 с. 

430.  Новикова М.А. Прекрасен наш союз. Литература – переводчик – жизнь. 

К.: Радянський письменник, 1986. 225 с. 

431. Новикова, Марина. Коментар. Українські замовляння./ Упорядник 

М.Н.Москаленко. К.:Видавництво «Дніпро», 1993. С.199-306. 

432. Новикова, Марина. Міфи та місія. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. 432 с. 

433. Оболенская Ю.Л. Художественный перевод и межкультурная коммуни-

кация. Изд-е 3-е, испр. М.: Книжный дом «ЛИБРКОМ», 2010.  264 с. 

434. Огаркова  Г.А. Мовні засоби вираження концепту «кохання» як культу-

рно-специфічного феномену. Вісник Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія.  № 34-36.  2003. С.62-65. 

435. Озхан Ф. Лексико-семантические группы прилагательных со значением 
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ун-т; Под ред. Т.М.Григорьевой. Красноярск, 2000. С. 163-167. 

436. Оксамитна С.М. Гендерні ролі та стереотипи. Основи теорії гендеру: 
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437.  Ольшанский И.Г. Языковые и культурные стереотипы с гендерных по-

зиций (представления о женщине в немецком языковом сознании). Докла-

ды Первой Международной конференции «Гендер: язык, культура, комму-

никация» 25-26 ноября 1999 года = Papers of the First International 

Conference «Gender: Language, Culture, Communication», 25-26 November 

1999 /Московский государственный лингвистический университет / И.И. 

Халеева (ред.) М., 2001. С. 267-272. 
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культурою? Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / [ред.. Лілі-

ана Гентощ, Оксана Кісь]. Л.: ВНТЛ-Класика, 2003. С. 134-149. 

439.  Осман М. Распределение имён существительных по родам как отраже-

ние структурно-семантических особенностей категории рода (на материа-

ле русского и арабского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук. Рос-

тов-на Дону, 1990. 24 с. 

440.  Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Поэтический язык и 

идиостиль: Общие вопросы. Звуковая организация текста / В.П. Григорьев, 

И.И. Ковтунова, О.Г. Ревзина и др. / Под ред. В.П. Григорьева. М.: Наука, 

1990. 304 с. 

441.  Павлишин М. Література, нація і модерність. Львів: Центр гуманітарних 

досліджень; Київ: Смолоскип, 2013. 88 с. 

442.  Павлович Н.В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтичес-

ком языке. М.: Россельхозакадемия, 1985. 491 с. 

443.  Панченко Г.И. Мифологические корни солярных образов Владимира 

Маяковского. Язык и культура.  ІІІ Международная конференция. Докла-

ды. Ч.  1. 1994. С.240-246.  

444.  Парахонский Б.А. Стиль мышления. Философские аспекты анализа сти-

ля в сфере языка, культуры и познания. К., 1982. 119 с. 

445. Паскова Н.А. Концепт «женщина» в текстах среднеанглийского перио-

да: Опыт семантической реконструкции на основе произведений Дж. Чо-

сера: автореф. дис. … канд. филол. наук.  Иркутск, 2004. 18 с. 
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446. Пастушенко Т.В. Колірна номінація як елемент вторинної мовної карти-

ни світу (на матеріалі сучасної англійської мови): : автореф. дис. … канд. 

філол. наук. Київ: КДЛУ, 1998. 17 с. 

447.  Пауль Г. Принципы истории языка: Пер. с нем., под. ред. А.А. Холодо-

вича. Вступ. статья С.Д. Кацнельсона. М.: Иноиздат, 1960. 500 с. 

448. Перевод и проблемы сопоставительного изучения языков. М.: Издатель-

ство МГУ, 1986. 143 с. 

449.  Перловский Л.И. Мистика духовного и математика интеллекта. Звезда. 

СПб: Русский журнал, 2001. С.174-190. 

450. Пермінова А.В. Перекладацька рецепція сучасної американської поезії: 

монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 352 с. 

451.  Петрова Л.А. Языковая картина мира в русле теоретических изысканий. 

Культура народов Причерноморья. 2005. № 69. С. 19-23. 

452.  Петрова Т.С. Эстетическое осмысление лексемы свет в лирике А. Бло-

ка. Формирование семантики и структуры художественного текста. 

Межвузовский сборник научных трудов. Куйбышев: ПП, 1984. С.25-33. 

453. Пешковский А.М.  В чём же, наконец, сущность формальной граммати-

ки? Избранные труды. М.: Учпедгиз, 1959. С. 74-100. 

454. Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 3 / Пер. с древнегреч.; Общ.ред. 

А.Ф. Лосева, В.Ф.Асмуса, А.А.Тахо-Годи; Авт. вступ. ст. и ст. в примеч. 

А.Ф.Лосев; Примеч. А.А.Тахо-Годи. М.: Мысль, 1994. 654 с. (Филос. на-

следие). 

455. Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 2 /Платон / Пер. с древнегреч.;  

Общ.ред. А.Ф. Лосева, В.Ф.Асмуса, А.А.Тахо-Годи; Авт. вступ. ст. и ст. в 

примеч. А.Ф.Лосев; Примеч. А.А.Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993. С.528.  

(Филос. наследие). 

456.  Платонова Н.С. Внутренняя форма лингвокультурного концепта 

«GLAMOUR». Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвис-

тика и межкультурная коммуникация. 2010. № 2. С.51-58. 
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457. Плотников Б.О. Внутрішня форма мовних одиниць і їх зміст. Мовознав-

ство. 1988. № 5. С.8-16. 

458.  Плотников Б.А. О форме и содержании в языке. Минск: Вышейшая 

школа, 1989. 252 с. 

459. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.: УРСС 

Эдиториал, 2000. 384 с. 

460. Подолян І.Е. Національна специфіка семантики фітонімів в українській, 

англійській та німецькій мовах: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київсь-

кий державний лінгвістичний університет, 2000. 20 с. 

461.  Полубиченко Л.В. Филологическая топология: теория и практика :  ав-

тореф. дис. … доктора филол.наук.  МГУ им. М.В. Ломоносова. М.,1991. 

47 с. 

462.  Полубиченко Л.В. Филологическая топология: этапы развития и науч-

ная проблематика. Вестник Московского университета. Серия 19. Линг-

вистика и межкультурная коммуникация. 2012.  №  2. С.39-50.     

463. Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. М.: Сове-

тский писатель, 1986. 479 с. 

464. Полякова  Н.А. Топология поэтической ономастики (на материале ан-

глийской литературы):  дис. … канд. филол.наук. Москва, 2009. – 178 с. 

465. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира / Изд-е 4-

е, стереотипное. Directmedia, Москва- Берлин, 2015. 101с. 

466. Попович А. Проблемы художественного перевода.  БГК им. И.А. Бодуэ-

на де Куртенэ, 2000. 198 с. 

467.  Попович Т.І. Конвенціональні метафори емоційного концепту страх (на 

матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу). Вісник Харків-

ського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Когнітивна лінгвіс-

тика. Харків, 2010. № 896. С.32-36. 

468.  Попроцька Л. Українські мачо – плачуть. Про сучасні еталони жіночої 

та чоловічої краси. Високий Замок. 19 квітня 2008 р. С.16. 
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469.  Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека. Роль 

человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. / Б.А. Серебренни-

ков [ и др.]: ред. Б.А. Серебренников, АН СССР, Институт языкознания. 

М.:Наука, 1988. С.8-69. 

470. Постовалова В.И.  Существует ли языковая картина мира? Язык как ко-

ммуникативная деятельность человека. Сб. науч. тр. / МГПИИЯ, АН 

СССР, ин-т языкознания. М., 1987.  Вып. 284. С.65-71. 

471. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Об изменении значе-

ния и заменах существительного. М., Просвещение, 1968. Т. 3. 551 с. 

472. Потебня А.А. Мысль и язык. К.: СИНТО, 1993. 190 с. 

473.  Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. 344 с. 

474.  Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. 614 с. 

475. Прабово Х. Мотив «женского начала» в романе Ф.М.Достоевского «Бе-

сы».  Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий Дім Дмитра 

Бураго, 2009. Вип.11. Т. ІІІ (115). С.249-256. 

476. Пригодій С.М. Архетипова критика. Американський романтизм. Полік-

ритика / С.М. Пригодій, О.П. Горенко. К.: Либідь, 2006. С.47 – 60. 

477. Пригодій С.М. Деконструкція. Американський романтизм. Полікритика 

/ С.М. Пригодій, О.П. Горенко. К.: Либідь, 2006. С.5 -32. 

478.  Пригодій С.М. Оніризм води й землі. Американський романтизм. Полі-

критика / С.М. Пригодій, О.П. Горенко. К.: Либідь, 2006. С.141 – 150. 

479.  Пригодій С.М. Українська філософія серця та американський трансцен-

денталізм: Монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2002. 202 с. 

480. Пригодій С.М. Фронтирний неоромантизм у літературі США. Різночи-

тання; Монографія. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, видавництво Євро-

пейського університету, 2010. 231 с. 

481.  Принципы описания языков мира / [С.Б. Серебренников, Г.В. Колшанс-

кий, В.Н. Ярцева и др.; Отв. ред.: члены-корреспонденты АН СССР В.Н. 

Ярцева, С.Б. Серебренников]; АН СССР, Институт языкознания. М.: Нау-

ка, 1976. 343 с. 
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482. Прусцев Д.В. Интерпретация и перевод художественного текста с опо-

рой на образно-ассоциативные компоненты. Вопросы филологии: научн. 

журнал (Проблемы перевода). М.  № 2 (29). 2008. С.74-81. 

483.  Пуніна О. Ґештальт смерті в поезіях «Веселого цвинтаря» В.Стуса та 

«Живих і мертвих» О.Солов’я. Донецький Вісник наукового товариства 

імені Шевченка. Література. Т. 23. Донецьк: Східний видавничий дім, 

2008. С.251-258. 
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ім.Т.Г.Шевченка. К., 2008. Вип. 3, Ч. 2. С.294-309. 

485. Рабинович В.Л. Мир в зеркале алхимии: цвет и свет. Культура и искусс-

тво западно-европейского  Средневековья. М: Советский художник,  1981. 

С.159-179. 

486. Радченко О.А. Понятие языковой картины мира в немецкой философии 

языка ХХ века. Вопросы языкознания. 2002. №  2. С.140-160. 

487. Радченко О.А. Язык как миросозидание: Лингвофилософская концепция 

неогумбольдианства. Изд. 2-е, испр. и доп. (История лингвофилософской 

мысли). М.: Едиториал УРСС, 2005. 312 с. 

488.  Радчук В.Д. Експресія оригіналу й імпресія перекладу.  Філософія мови: 

текст, образ, реальність: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної 

конференції / Відп. за вип.: В.М. Вандишев, С.О. Швачко. Суми: СумДУ, 
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1989. 182 с. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


480 
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ка. Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. 

М.: Высшая школа, 1989. 160 с. 
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М.: Наука, 1976. С.4-24. 
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499.  Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. / Б.А. Се-
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знания. М.:Наука, 1988. 215 с. 

500.  Романова Н.Н. Стилистика и стили: учеб.пособие, словарь / Н.Н. Рома-

нова, А.В. Филиппов. М.: Флинта: МПСИ, 2006. 416 с. 

501.  Романюта Н.В. Лінгвостилістичний та семіологічний виміри відтворен-

ня художнього світу автора ( на матеріалі англомовних перекладів україн-

ської малої прози кінця 19 – першої чверті 20 століття): дис… 

канд..філол.наук. Київ, 2012. 250 с. 

502.  Рудяков Н.А. Поэтика. Стилистика художественного произведения. 

Симферополь: Таврия, 1993. 143 с. 

503.  Рыльский М.Ф. Искусство перевода. Статьи. Заметки. Письма. / Пер. с 

укр. М.: Советский писатель, 1986. 336 с. 
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504. Рябова Т.Б. Гендерные стереотипы и гендерная стереотипизация: мето-

дологические подходы. Женщина в российском обществе. 2001. № 3/4. С. 

28-33. 

505. Сакулин П.Н. Филология и культура. М.: Высшая школа, 1990. 24 с. 

506. Самборська О.В. Авторська кольорова парадигма в оповіданнях 

К.Менсфілд. Мова. Культура. Комунікація: Матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Чернігів, 16 травня 2008 р.). Чернігів: 

ВіТ – сервіс, 2008. С. 98-100. 

507.  Самигуллина А.С. «Скрытая память» слова (на примере метафоричес-

ких номинаций). Вопросы языкознания. 2009. № 4. С.110-118. 

508.  Самитова Е.Т. Мотив природной стихии в романах Ж.Роденбаха (поэ-

тика воды). Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Фи-

лология. Востоковедение. Журналистика. Вып. 4. С.-П., 2011. С.52-58. 

509.  Самусенко О. Втілення міфопоетичної картини світу в художніх текстах 

та їх телеверсіях: образи води і вогню. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавст-

во. Фольклористика. К., 2001.  Вип. 10. С.25-28. 

510. Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомов-

ній картині світу: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київський національ-

ний університет імені Тараса Шевченка, 2012. 18 с. 

511.  Свиблова О.Л. Метафоризация как способ репрезентации художествен-

ной картины мира.  Художественное творчество. Л., 1986. С.178-183. 

512.  Седых А.П. Контекст. Знак. Образ (на материале призведений 

М.Пруста): Монография. Под ред. Л.М. Минкин. Белгород: Издательство 

БГУ, 1998. 160 с. 

513.  Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Про-

гресс, 1993. 665 с. 

514.  Серебренников Б.А. Как происходит отражение картины мира в языке? 

Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. / [Б.А. Сереб-
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ренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др.].М: Наука, 1988. С.87-

108. 

515.  Серов Н.В. Хроматизм мифа. Л.: Васильевский остров, 1990. 350 с. 

516.  Сдобников В.В. Теория перевода: [ учебник для лингвистических вузов 

и факультетов иностранных языков ] / В.В. Сдобников, О.В. Петрова. 

М.:АСТ: Восток – Запад, 2007. 448 с. (Лингвистика и межкультурная ком-

муникация: золотая серия). 

517. Скалевська Г.О. Проблема перекладності англомовної експерименталь-

ної поезії другої половини ХХ – початку ХХІ століть: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 «Перекладознавс-

тво». Херсон, 2014. 20 с. 

518.  Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка.  [2-е изд., стереотип.]. 

СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. 166 с. 

519.  Скребнев Ю.М. Стилистика текста и лингвистическая стилистика. Сти-

листика текста в коммуникативном аспекте. Межвуз.сб. науч.тр. Пермь: 

Пермский гос. университет, 1987. С.33-41. 

520.  Скуратов Б.М. Башляр и космология. Башляр Г. Земля и грёзы о покое. [ 

пер. с франц.]. М.: 2001. С. 309-319. 

521.  Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. 

М.: Наука, 1977. 203 с. 

522. Смущинська І.В. Суб’єктивна модальність французької прози: [моног-

рафія]. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2001. 255 с. 

523. Снитко Е.С. Внутренняя форма номинативных единиц. Львов: Свит, 

1990. 188 с. 

524. Соловьёв С. Цвет, число и русская словесность. Знание – сила. 1971. № 

1. С.54-56. 

525.  Сомова Е.В. Лингвопоэтические средства выражения авторского отно-

шения к персонажу (на материале английской художественной прозы): ав-

тореф. дис. … канд. филол. наук. М.:МГУ, 1989. 26 с. 
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526.  Сопоставительная стилистика иностранных языков. Сборник статей. 

Ростов на Дону, Ростовский педагогический институт, 1976. 98 с.  

527.  Сопоставительная стилистика русского и украинского языков / Г.П. 

Ижакевич, В.И. Кононенко, Н.Н. Пилинский, В.А. Сиротинина. Отв. ред. 

В.И. Кононенко. К.: Головное изд-во изд.объединения «Вища школа», 

1980. 207 с. 

528.  Сосина Р.В. К вопросу о содержании термина «внутренняя форма сло-

ва» у А.А. Потебни. Термин и слово: Предметная отнесённость и функ-

ционирование терминов. Горький: Издательство Горьковского универси-

тета, 1979. С.24-26. 

529.  Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинс-

кого языков: Учебное пособие / А.Э. Левицкий, Н.Д. Борисенко, А.А. Бо-

рисов, А.А. Иванов, Л.Л. Славова. К.: «Освита Украины». 2009. 360 с. 

530.  Ставицька Л.О. Гендерні стереотипи в сучасній українській свідомості 

(за даними асоціативного експерименту зі словами «жінка», «чоловік»). 

Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. 

Серія «Філологічні науки»: Зб. наук. праць [Поліетнічне середовище: куль-

тура, політика, освіта]. Луганськ, 2004. Вип. 5. Т. 3. С. 128-146. 

531.  Ставицька Л.О. Гендерні стереотипи в сучасній українській свідомості 

(за даними асоціативного експерименту зі словами мати, батько).  Дивос-

лово. 2005. № 5. С. 47-51. 

532.  Ставицька Л.О. «Чоловік (мужчина)» у концептосфері української фра-

зеології. Мовознавство. 2006. № 2-3. С. 118-129. 

533.  Старовойт І.С. Західноєвропейська і українська ментальність: компара-

тивний аналіз. Тернопіль: Тернопільська академія народного господарст-

ва, 1995. 184 с. 

534.  Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л.: Наука, 1978. 174 с. 

535.  Степанов Г.В. О границах лингвистического и литературоведческого 

анализа художественного текста.  Известия АН СССР, Серия литературы 

и языка. 1980. Т.39. № 3. С.195-204.  

536.  Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика. М.: Наука, 1988. 382 с. 
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537.  Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры: опыт исследова-

ния. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с. 

538. Степанов Ю.С. Семантика «цветного сонета» А.Рембо. Известия АН 

СССР. Серия литературы и языка, 1984. Т.43. № 4. С. 341-345. 

539.  Степанов Ю.С. Французская стилистика. М.: Высшая школа, 1965.355 с. 

540.  Степанченко Ю.Л. Домінантна роль сонця в астральних уявленнях укра-

їнців. Літературознавчі студії: / Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Київ, 2008. Вип. 21, ч. 2. С.204-

212. 

541.  Стилистика английского языка: Учебник / А.Н. Мороховский, О.П. Во-

робьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. К.:«Выща школа», 1991.  272 с. 

542.  Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтво-

ренням. К.: Факт. – Наш Час, 2006. 344 с. 

543.  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови 

ХХ століття. Тернопіль: Астон, 2002. 352 с. 

544.  Структура и функционирование поэтического текста: Очерки лингвис-

тической поэтики / Наук.ред. А.Н. Кожин, С.Ю. Медведева, В.Г. Садур, 

Н.Н. Трошина. М.: Наука, 1985. 223 с. 

545.  Сукаленко Н.И. О границах переводимости языковых образов. Теория и 

практика перевода. Республиканский межведомственный научный сбор-

ник. Выпуск 14. Киев: Высшая школа, 1987. С. 26-33.  

546.  Сукаленко Т.М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українсь-

кій мові: монографія. К.: Інститут української мови. Видавничий дім Дми-

тра Бураго, 2010. 240 с. 

547.  Суран Т.И. Функции цветообозначений в прозе М.Булгакова (к вопросу 

об эволюции идиостиля).  Соотношение синхронии и диахронии в языко-

вой эволюции. Тезисы докладов Всесоюзной конференции. М.: Ужгород, 

1991. С.128-129. 
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548.  Сухенко К.М. Кто вы, snowperson, he, she, it? / К.М. Сухенко, О.Ю. Ва-

сильченко. Мовні і концептуальні картини світу. Спеціальний випуск. К., 

2001. 

549.  Тамарченко Н.Д. А.А. Потебня и М.М. Бахтин: язык и слово в поэзии и 

прозе. Известия Российской академии наук. М., 2011. Т. 20. № 2. С.13-27. 

550.  Тарасова И.А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте: моног-

рафия. 2-е изд., перераб. М.: ФЛИНТА, 2012. 196 с. 

551.  Тарасова О.А. Фоносемантичні засоби компресії поетичної інформації: 

семіотичний та когнітивно-комунікативний аспекти (на матеріалі поезії 

французького символізму): автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 

10.02.05. К., 2009. 20 с. 

552.  Тахо-Годи Е.А. Ещё один пример к теории цвета А.Ф.Лосева. А.Ф.Лосев 

и культура ХХ века. Лосевские чтения. М.: Наука, 1991. С. 106-119. 

553.  Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и её экспрессив-

но-оценочная функция. Метафора в языке и тексте. М.: Наука, 1988. 

С.26-51. 

554.  Телия В.Н. Метафоризация и её роль в создании картины мира. Роль че-

ловеческого фактора в языке: Язык и картина мира / [Б.А. Серебренни-

ков, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др.]. М.: Наука, 1988. С.173-204. 

555. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и ли-

нгвокультурологический аспекты. М.: Языки русской культуры, 1996. 288 

с. 

556.  Темченко Л. Український неокласицизм 20-х рр.  ХХ століття: генезис, 

естетика, поетика: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.01.01. Дніпропет-

ровськ, 1997. 167 с. 

557.  Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. 2-е издание, 

доработанное. М.: Изд-во МГУ, 2004. 352 с. 

558.  Тимпко Л.А. Род как историческая и социолингвистическая категория. 

М., 1985. 47 с. 
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559.  Тимошенко Ю.В. Метафора в структурі художньої свідомості: дис. … 

канд. філол. наук: спец. 10.01.06. К., 2001. 177 с.   

560.  Титова С.В. Лингвопоэтическая значимость словосочетания в описании 

внешности персонажей (на материале английской прозы XVIII-XX вв.): 

автореф. дис. … канд. филол. наук. М.:МГУ, 1989. 23 с. 

561.  Тищенко О.В. Обрядова семантика слов’янських мов у зіставно-

типологічному аспекті: Автореф.дис. … д-ра філол.наук : 10.02.15. Київсь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2001.32 с. 

562. Ткаченко О.А. Лінгвокультурні витоки та розвиток оніричної лексики 

(на матеріалі української, англійської та латинської мов): дис. … канд. фи-

лол. наук: спец. 10.02.15. : Міністерство освіти і науки України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. 203 с. 

563.  Ткачик О.В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04  «Герман-

ські мови». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

2008. 19 с. 

564.  Тодоров У. Понятие литературы. Семиотика. М.: Радуга, 1983. С.355-

369. 

565.  Толочин И.В. Системность поэтической метафоры и её эволюция (на 

материале англо-американской поэзии ХХ века): автореф. дис. … д-ра фи-

лол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки». С.-Петерб. гос. ун-т., 1997. 

29 с. 

566.  Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифо-

логии и психолингвистике. Изд-е 2-е, испр. М.: Индрик, 1995. 512 с. 

567.  Тонквист Г. Аспекты цвета. Что они значат и как могут быть использо-

ваны. Проблема цвета в психологии. М.: Наука, 1993. С.5-53. 

568.  Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 

мифопоэтического: Избранное. М.: Изд-во группа «Прогресс» - « Культу-

ра», 1995. 624 с. 
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569. Топорова Т.В. Об архетипе «воды» в древнегерманской космогонии. Во-

просы языкознания. 1996. № 6. С. 39-48. 

570. Тресиддер, Джек. Словарь символов. Пер. с англ. С.Палько. М.: ФАИР-

ПРЕСС, 1999. 448 с. 

571.  Тупиця О. Особливості організації поетичної картини світу. Філологічні 

науки: збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний уні-
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ка. Щоденники / Серія «Ad Fontes – До джерел». Львів: Світ, 2005. 496 с. 

28.  ПТ (1) = Малишко А.С. Поетичні твори. Літературно-критичні статті. 

Вступ. Стаття О.В.Шпильової; Упоряд. і приміт. Н.М.Гаєвської; Ред. тому Б.І. Олій-

ник. К.: Наукова думка, 1988. 736 с.: портр. (Бібліотека укр.літ.) 

29.  В (2) = Мисик, Василь. Вибране. К.: Державне видавництво художньої лі-

тератури, 1958. 317 с. 

30.  ПВ = Мисик, Василь. Планета. Вибране. К.: Видавництво художньої літе-

ратури «Дніпро», 1977. 423 с. 

31. ССП = Мисик В.О. Серед сонячної повені. Поезії, переклади, прозові тво-

ри. К.: Радянський письменник, 1987. 383 с. 

32.  Т (2) = Олесь О. Твори у 2 т. [упорядн., авт. передм. та приміт. Р.П. Ради-

шевський]. К.: Дніпро, 1990. Т. 1: Поетичні твори. Лірика. Поза збірками. З неопуб-

лікованого. Сатира. 959 с. 

33.  П (3) = Осьмачка Т. Поезії. [упоряд. та приміт. Л.Р. Світайло; передм. М.Г. 

Жулинського]. К.: Радянський письменник. 1991. 252 с. 

34.  Т = Павличко Д. Твори у 3 т.[авт. передм. В.П. Моренець]. К.: Дніпро, 

1989. Т. 1 : Поезії. 501 с. 

35.  П =Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь 

Стус. К.: Наукова думка, 2002. 272 с. 

36.  ПТ (2) = По Е.А. Ельдорадо. Поетичні твори /Упоряд.А.Онишко. – 

Англ.мовою з паралельним українським перекладом. Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2004. 304 с. (Серія “Шедеври світової поезії”). 

37.  ППА = Прислів’я, приказки, афоризми. К.: Велес, 2011. 176 с. 

38.  Л (2) = Рильський М.Т. Лірика / Передмова І.Ф. Драча. К.: ВАТ «Видавни-

цтво Київська Правда», 2005.  240 с. 
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39.  ХИАЯ = Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с 

УІІ по ХУІІ в. с таблицами и историческим  и этимологическим словарём. М.: Изда-

тельство литературы на иностранных языках, 1953. 288 с.  

40.  ВТДТ = Сосюра В.М.Вибрані твори в двох томах. Том 1. Поетичні твори. 

К.:Видавництво «Наукова думка», 2000. 646 с. 

41.  ПЛВ = Стус , Василь. Палімпсест: Вибране. К.: Факт, 2002. 432 с. 

42.  ЧТ = Стус , Василь. Час творчості / Dichtenzeit / Післямова Стуса Д.В. К.: 

Дніпро, 2005. 704 с. 

43.  СК = Тичина П.Г. Сонячні кларнети. : Поезії. К.: Дніпро, 1990. 399 с. 

44.  СВ = Тучинська Наталя. Сонце впало: Поезії. переклади. К., 1998. 248 с. 

45.  И = Уайльд О. Избранное. М.: Просвещение, 1990. 384 с 

46.  ИПДТ = Уайльд О. Избранные произведения. В двух томах (на английском 

языке). Т.1. М.:Progress Publishers, 1979. 391 с. 

47.  ПДГ = Уайльд О. Портрет Доріана Грея / Пер. з англ. Р.Доценко. К.: Дніп-

ро, 1968. 230 с. 

48.  УПП = Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М. Номис. К.: 

Либідь, 1993. 768 с.  

49.  УППП = Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних 

пам’яток / Упоряд. М.М. Пазяк. К.: Наукова думка, 2001. 392 с. 

50.  П (2) = Филипович П. Поезії.К.: Радянський письменник. 1989. – 175 с. 

51.  ФР = Фрост, Роберт. Вірші (Переклад В.Бойченка).  Всесвіт. К., 1974. № 3. 

С.129-137. 

52.  ФРВ = Фрост, Роберт. Вірші (Переклад В.Бойченка). Всесвіт.  К., 1964.  № 

7.  С.91-92. 

53.  ФРП = Фрост, Роберт. Вірші (Переклад В.Бойченка). Поезія – 70. К., Ра-

дянський письменник, 1970. № 1. С. 67-73. 

54.  ППП = Харитонов І.К. Порівняльні переклади поезій: Навчальний посіб-

ник до курсів стилістики та перекладу. Ніжин: Видавництво НДУ ім.М.Гоголя, 2007. 

259 с. 

55.  ШУЛЛ =Шедеври української любовної лірики / Художник - оформлювач 

Л.Д. Киркач-Осипова. Харків: Фоліо, 2006. 314 с. 
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56.  ИП = Шекспир, Вильям. Избранные произведения / Составитель 

М.М.Морозов. Пер. с англ. С.Маршака, Б.Пастернака и Т.Щепкиной-Куперник. – 

М.: Гос. издательство художественной литературы, 1953. 545 с.  

57.  ППС =Шекспир У. Полное собрание сочинений в восьми томах. Под 

общ.ред. А.Смирнова и А.Аникста. М.: Гос. издательство «Искусство», 1980. Т. 7.  

823 с. 

58.  АК = Шекспір В. Антоній і Клеопатра / Уілліям Шекспір; Переклад 

П.А.Куліша; Виданий з передмовою і поясненнями Ів.Франка. У Львові (Львів): З 

друкарні Наукового Товариства ім.Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1901. 

XIV, 180 c. Пояснення: С.161-180. 

59.   ШАК = Шекспір. Антоній і Клеопатра / Пер. з англ. Марія Габлевич. 

Львів: ЛА «Піраміда», 2013. 188 с. 

60.  ТШТ = Шекспір, Вільям. Твори в шести томах. Т.5. Ред. Б.Тена. К.: Видав-

ництво художньої літератури «Дніпро», 1986. 693 с. 

61.  AP =American Poetry: The Nineteenth Century. V. 2. The Library of America, 

1993. 520 p. 

62. ANP =An Anthology of New (American) Poets / Edited by Lisa Jarnot, Leonard 

Schwartz and Chris Straffolino. Jersey City, New Jersey: Talisman House, Publishers, 

1998. 352 p. 

63.  BAP =The Best American Poetry / John Hollander, Editor; David Lehman, Se-

ries Editor. N. Y.: Scribner Poetry, 1998. 332 p. 

64.  BEP =A Book of English Poetry / Ed. by G.B.Harrison. London; Penguin 

Books, 1950. 408 p. 

65.  LNEP = Bukowski, Charles. The Last Night of the Earth Poems. New York: Ec-

co Press, 2002. 408 p. 

66.  PPSR = Coleridge S.T. Poems and Prose. Selected by Kathleen Raine.  London: 

Penguin Books, 1957. 309 p. 

67.  CW = The Complete Works of William Shakespeare. Edited With a Glossary by 

W.J.Craig. N.Y.: Oxford University Press, 1919. 1352 p. 

68.  CAP (1) = Contemporary American Poetry / Edited by Donald Hall. Second 

Edition. N.Y.: Penguin Books, 1972. 280 p. 
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69.  CAP (2) =The Contemporary American Poets. American Poetry since 1940 / 

Ed. by Mark Strand. N.Y.: Meridian Books, 1990. 560 p. 

70.  SP(1) = Cummings E.E. Selected Poems. 1923 – 1958. London, Boston: Faber 

and Faber, 1997. 121 p. 

71.  PED = Dickinson Emily. The Poems of Emily Dickinson. London: Belknap 

Press of Harvard UP, 1998. 534 p. 

72.  PPSG = Dryden John. Poems and Prose. Selected by Douglas Grant. Introduc-

tion by Gamini Salgado. Penguin Books Ltd, 1985. 357 p. 

73.  EAR =An Early American Reader / Ed. by I.A. Leo Lemay. Washington: USIA, 

1992. 741 p.  

74.  EAP = English and American Poetry / Herausgeben von Werner Hüllen und 

Wulf Künne. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1979. 173 s. 

75.  FB = The Faber Book of 20-th century women’s poetry / Edited by Fleur Ad-

cock. L., 1987. 903 p. 

76.  FI  = Franko Ivan. Selected poems. Translated with a biographical introduction 

by Percival Cundy. Edited by Clarence A. Manning. New York: Philosophical Library, 

Inc., 1948. 286 p. 

77.  F = Frost, Robert. Complete poems of Robert Frost. N.Y. a.o., Holt, Pinehart 

and Wunston, 1967. 665 p. 

78.  TM = Jerome K. Jerome.Three men in a boat (to say nothing of the dog). M.: 

Foreign Languages Publishing House, 1948. 178p. 

79.  TC = Jonson, Ben. Two Comedies (Volpone, or the Fox, Bartholomew Fair).  

Moscow: Higher School, 1978. 302 p. 

80.  HBCAP  = The Harvard Book of Contemporary American Poetry / Edited by 

Helen Vendler. The Belknap Press of Harvard University Press, 1985. 440 p. 

81.  HB =The Harvill Book of Twentieth-Century Poetry in English /Edited by Mi-

chael Schmidt. London: The Harvill Press, 1999.  728 p. 

82.  HAL = Highlights of American Literature / Dean Curry, General Series Editor. 

Based upon a core manuscript by Dr. Carl Bode, University of Maryland. Washington, 

D.C.: United States Information Agency, 1988. 288 p. 

83.  MB = The Mentor Book of Major American Poets /Edited by O.Williams and 

E.Honig. Ontario. New American Library, 1962. 535 p. 
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84.  NAP = The New American Poetry / Edited by Donald M.Allen. N.Y.: Evergreen 

Books LTD, 1960. 452 p. 

85.  NMP =The New Modern Poetry. An Anthology of American and British Poetry 

since World War II. / Ed. by M.L. Rosenthal.  N.Y.: Oxford University Press, 1969. 289 p. 

86.  NWS =The New Wessex Selection of Thomas Hardy`s Poetry. Chosen by John 

and Eirian Wain and Introduced by John Wain. London, 1978. 224 p. 

87.  OB = The Oxford Book of Modern Verse 1892 – 1935. Chosen by W. Yeats. 

Oxford at the Clarendon Press, 1941. 450 p. 

88.  OL =The Oxford Library of Words and Phrases. Volume I. The Concise Oxford 

Dictionary of Quotations. Second Edition. Oxford, New York: Oxford University Press, 

1990. 464 p. 

89.  PBCB =The Penguin Book of Contemporary British Poetry. Edited by Blake 

Morrison and Andrew Morton. L., 1982. 208 p. 

90.  PBEC =The Penguin Book of Eighteenth Century English Verse. Ed.by 

P.Davidson. Penguin Books, 1975. 321 p. 

91.  PBEP =The Penguin Book of English Poetry 1918-60. Selected with an intro-

duction and notes by K. Allott. L., 1982. 412 p. 

92.  PPL =The Penguin Poetry Library. Tennyson. Poems Selected By W.E. Wil-

liams. L., 1989. 255 p. 

93.  PPB =The Penguin Poets. A Book of English Poetry. Chaucer to Rossetti. Col-

lected by G. Harrison. L., 1950. 416 p. 

94.  PPMC =The Penguin Poets. The Mid Century English Poetry 1940-60. Intro-

duced and edited by D. Wright. L., 1968. 237 p. 

95.  PW =Poems of Wordsworth. Chosen by M.Arnold. N.Y., 1946. 569 pp. 

96.  PAP =Postmodern American Poetry. A Norton Anthology / ed. by Paul Hoover. 

N.Y.: W.W.Norton & Company, 1994. 701 p. 

97.  CP = Sandburg, Carl. Chicago Poems. New York: Dover Publications, Inc., 

1994. 88 p. 

98.  SP(2) = Selected Poems. William Wordsworth. London: Penguin Books, 1996. 

252 p. 

99.   SB = Selections from Byron. Moscow: Progress Publishers, 1979. 520 p. 
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         100. SD = Sommer Elyse, Sommer Myke. Similes Dictionary. Gale Research Com-

pany, Detroit, Michigan, 1988. 950 p. 

          101. SPSP = Sylvia Plath’s Selected Poems chosen by Ted Hughes. Faber and Fa-

ber, 1985. 85 p. 

           102. UL = Ukrainka Lesya. Hope. Selected Poetry. Translated from Ukrainian by 

Gladys Evans. Kiev: Dnipro Publishers, 1981. 137 p. 

          103. VB =The Vintage Book of Contemporary American Poetry / Ed. by J.D. 

McClatchy. N.Y.: Vintage Books, 1990. 560 p.  

          104.VTG =The Voice That is Great Within Us. American Poetry of the Twentieth 

Century / Ed. by Hayden Carruth. N.Y.: Bantam Books, 1981. 722 p. 
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                                                   ДОДАТОК А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія: 

1. Дубенко О. Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспекти: 

монографія. К.: ВД Дмитра Бураго, 2015. 532 с. (32,10 др.арк.) 

2. Doubenko Elena. Translator’s Aberrations as a Consequence of Non-prototypicality of 

the Source Poetic Sign. Development of  modern science: the experience of European 

countries and prospects for Ukraine. Monograph. 2
nd

 edition. Riga, Latvia: Baltija 

Publishing, 2019. pp.218 –237. 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

3. Дубенко О.Ю. Роль світла в моделюванні категорії художнього простору (на ма-

теріалі англійської та американської поезії другої половини ХХ століття). Мова і ку-

льтура. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000. Вип. ІІ Т. 1. Філологія мови і 

культури. Культурологічний компонент мови. С.55-59. 

4. Дубенко О.Ю.   Гендерні характеристики персоніфікованого об’єкту в перекладі 

поетичного тексту. Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник науко-

вих праць. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2001. Вип.7. С.79-85. 

5. Дубенко О.Ю.   Роль морфологічної структури домінантних слів у поетичному 

тексті та їх переклад. Проблеми семантики, речення та тексту: збірник наукових 

праць. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2002. Вип.8. С.88-94. 

6. Дубенко О.Ю.   Колористика англо-американського поетичного тексту ХХ століт-

тя в ідіолектному та гендерному аспектах. Проблеми семантики, прагматики та 

когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: ВПЦ «Київський універси-

тет», 2003. С.87-96. 

7. Дубенко О.Ю. Стилістика перекладача в аспекті історичної та індивідуальної (ав-

торської) поетики. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. Вип. 

7. Т. VІІІ. С.102-107. 

8. Дубенко О.Ю. Світловий образ як засіб монтажу сучасного поетичного мовлення. 

Мова і культура. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. Вип. VІ. Т.6. Ч.1. 

С.31-38. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


520 

 

9. Дубенко О.Ю. Глибинна семантика художнього тексту в перекладознавчому ас-

пекті. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: ВПЦ «Київський університет», 

2004. Вип. 12. Ч.1. С.138-141. 

10. Дубенко О.Ю. Стилістична адаптація при перекладі англомовних військово-

політичних текстів. Збірник наукових праць Військового інституту Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка. Вип. №3. 2006. С.136-139. 

11. Дубенко О.Ю. Особливості семантики світлових образів в американському ху-

дожньому мовленні. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. 

Вип. 10. Т. V (105). С.275-281. 

12. Дубенко О.Ю. Семантика світлового образу в американській поезії ХХ століття. 

Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. Вип. 10. Т. Х (110). 

С.128-131. 

13. Дубенко О.Ю. Рекламні форми, види та жанри: англо-українські паралелі. Мова і 

культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 12.Т. ІІІ (128). С.231-234. 

14. Дубенко О.Ю. Фонічний аспект функціонування поетичного образу. Мова і ку-

льтура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 11. Т. ІІ (114).С.192-196. 

15. Дубенко О.Ю. Лінгвопоетичний аналіз як поєднання семантичного та формаль-

ного підходів. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 11. 

Т. ІІІ (115). С.119-122. 

16. Дубенко О.Ю.  Англо-американські та українські наукові тексти в порівняльно-

стилістичному аспекті. Науковий вісник Волинського національного університету ім. 

Лесі Українки. №16. 2009. С.122-126. 

17. Дубенко О.Ю. Англо-американська та українська реклама: лінгвістичні і культу-

рні аспекти стилетворення. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних за-

кладах: Зб. наук. праць. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». 2009.   Вип. 18. С.12-20. 

18. Дубенко О.Ю.  Вивчення функціональних різновидів мови в англо-

американській та українській лінгвістичних традиціях. Мова і культура.  К.: Видав-

ничий Дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 12.  Т. ІІІ (128).  С.266-272. 
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19. Дубенко О.Ю. Особливості культурологічної семантики англо-американських та 

українських топонем. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. 

Вип. 13. Т. V (141). С.121-126. 

20. Дубенко О.Ю.  Художній текст: лінгвістичний та літературознавчий аспекти до-

слідження. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. Вип. 13. Т. 

ІV (140). С.92-96. 

21. Дубенко О.Ю.  Поетика граматичного роду як проблема художнього перекладу. 

Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 40/1.  Київ: КДНУ, 

2010. С.367-370. 

22. Дубенко О.Ю.  До питання про вивчення художнього мовлення.  Мова і культу-

ра. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. Вип. 14. Т. V (151). С.84-88. 

23. Дубенко О.Ю.  До проблеми відтворення поетики граматичного роду в перекла-

ді. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 15. Т. ІІ (156). С. 

350-353. 

24. Дубенко О.Ю. Фактор мовної матриці в поетичній картині світу. Мовні і концеп-

туальні картини світу. Вип. 38. ВПЦ «Київський університет», 2012. С.194-198. 

25. Дубенко О.Ю. Алегорична персоніфікація крізь призму поетики природних сти-

хій.  Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 15. Т.ІV (158). 

С.243-249. 

26. Дубенко О.Ю.  Концепти «МАСКУЛІННІСТЬ» і «ФЕМІНІННІСТЬ» у фразеоло-

гічних картинах світу англійської та української мов. Мова і культура. К.: Видавни-

чий Дім Дмитра Бураго, 2012.  Вип. 15. Т.VІ (160). С.208-213. 

27. Дубенко О.Ю.   Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини 

світу в англо-американській та українській традиціях. Мовні і концептуальні карти-

ни світу. Вип. 46. ВПЦ «Київський університет», 2013. С.474-486. 

28. Дубенко О.Ю. Аберації в тексті перекладу як відображення особливостей перек-

ладацької інтерпретації. Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. 

Вип. 16. Т.ІІІ (165). С.429 – 434. 

29. Дубенко О.Ю. Художня картина світу: основні напрями дослідження. Мова і ку-

льтура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. Вип. 16. Т.ІV (166). С.10 – 14. 
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30. Дубенко О.Ю.   Жанрова належність художнього твору крізь призму його коло-

ристики.  Мова і культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. I. 

(169). С. 203-207. 

31. Дубенко О.Ю. Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постановки пи-

тання. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка 

Леоніда Булаховського: зб. наук. праць. Вип. 24. К.: «Освіта України», 2014. С.46-52. 

32. Дубенко О.Ю.  Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті. Мо-

вні і концептуальні картини світу. Вип. 50. Ч.1. ВПЦ «Київський університет», 

2014. С. 261-266. 

33. Дубенко О.Ю.  Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку. Компарати-

вні дослідження слов’янських мов і літератур. Вип. 25. 2014. С. 32-41. 

34.  Дубенко О.Ю.  Внутрішня форма як базова лінгвопоетична категорія.  Мова і 

культура. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17.Т.VI. (174). С. 264-270. 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

які входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

35. Дубенко О.Ю.  Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологіч-

ного циклу. Молодий вчений. 2015. № 1(16).  С. 157-160.  

36. Doubenko E. The Genre of Official-business Letter in a Comparative Stylistic Aspect 

(English-Ukrainian parallels). Молодий вчений. 2017. № 3(43).  рр. 319-323. 

                     Статті в іноземних фахових виданнях,  

які входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

37. Дубенко О.Ю. Трактування дихотомії «чоловіче/жіноче» в англосаксонській іс-

торико-культурній традиції. Science and Education: a New Dimension. Philology, III 

(9), Issue 44. Budapest, 2015. рр. 41-44. 

38. Дубенко О.Ю.  Ґештальти Любові і Смерті в англійсько-американській та украї-

нській поетичних традиціях. Science and Education: a New Dimension. Philology, III 

(10), Issue 47. Budapest, 2015. рр. 40-43. 

39. Doubenko E. Poetics of Flexible Personification Gestalts in Anglo-American Literary 

Tradition. The European English Messenger. Vol. 24.2. Winter 2015. Publicidade e Artes 

Graficas, Cuimbra – Portugal. рр. 57-61. 
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40. Doubenko E.  Grammatical Gender as an Underlying Factor of an Ethnopoetic 

Mapping of the World: a Gestaltist Approach. Science and Education: a New Dimension. 

Philology, III (11), Issue 56. Budapest, 2015. рр. 11-15. 

41. Дубенко О.Ю.  Реалізація архетипу Жінка у ґештальтах жіночого персоніфікова-

ного образу (англо-українські поетичні паралелі) .Science and Education: a New 

Dimension. Philology, III (12), Issue 60. Budapest, 2015. рр. 45-48. 

42. Doubenko E. Linguocultural Roots of Comparative Poetic Studies. Science and 

Education: a New Dimension. Philology, IV (18), Issue 80. Budapest, 2016. рр. 30-33. 

43. Doubenko E. Stylistic Features of English and Ukrainian Official-business Texts in a 

Comparative Perspective. Science and Education: a New Dimension. Philology, V (28), 

Issue 115. Budapest, 2017. рр. 19 -22. 

44. Doubenko E. Poetic Split Reference as a Translation Problem. Science and Education: 

a New Dimension. Philology, V (32), Issue 122. Budapest, 2017. рр. 38-40.  

45. Дубенко О.Ю. Фактор прототипічності вихідного ґештальту при поетичному пе-

рекладі. Science and Education: a New Dimension. Philology, VІІ  (55), Issue 189. 

Budapest, 2019. рр. 14-17. 

46. Дубенко О.Ю. До питання про різновиди аберацій при поетичному перекладі. 

Science and Education: a New Dimension. Philology, VІІ  (56), Issue 190. Budapest, 

2019. рр. 11-14.  

Наукові праці апробаційного характеру: 

47. Дубенко О.Ю. Особливості синтактики мовних елементів у поетичному тексті як 

відображення специфіки художньої картини світу. Семантико-стилістична будова 

тексту та функціонування одиниць різних мовних рівнів: тематичний зб. наук. 

праць. Київ: КДЛУ, 1995. С.10-13. 

48. Дубенко Е.Ю. Поэтическая картина мира сквозь призму фонического окружения 

ее ключевых понятий. Язык и культура. Четвертая международная конференция. 

Материалы. Ч. 1. Киев, 1996. С.166-176. 

49. Дубенко О.Ю. Особливості колористики поезій Т. Шевченка та Дж. Байрона. 

Проблеми зіставної семантики: зб. наук. праць. Київ: КДЛУ, 1997. С.366-369. 
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50. Дубенко О.Ю. Роль фонічної структури слова у створенні поетичного образу. 

Вісник Київського лінгвістичного університету. Київ: КДЛУ, 2000. С.66-71. 

51. Дубенко О.Ю. Гендерні конотації персоніфікованого об’єкта у поетичному текс-

ті. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського держ. лінгвістичного універси-

тету. Філологія. Педагогіка. Психологія. Київ: КДЛУ, 2000. Вип. 1. С.305-310. 

52. Дубенко О.Ю. Символіка світла в історії культури. Актуальні проблеми філології 

та перекладознавства: зб. наук. праць. Частина І. Вип. 3. Хмельницький, 2007. 

С.189-192. 

53. Дубенко О.Ю. Метричний та синтаксичний аспекти створення семантики поети-

чного образу. Мова і культура. Комунікація. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Чернігів, 16 травня 2008 р.) Чернігів: ВІТ-сервіс, 2008. 

С.30-32. 

54. Дубенко О.Ю. Американська та українська реклама у порівняльно-

стилістичному аспекті. Актуальні проблеми філології та американські студії. Ма-

теріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Видавництво Євро-

пейського ун-ту, 2009. С.108-110. 

55. Дубенко О.Ю. Жанрово-стилістичні особливості ділових листів в англо-

американському та українському справочинстві . Актуальні проблеми викладання 

ділової іноземної мови. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. 

Горлівка: ГДПІІМ, 2009. С.41-47. 

56.  Дубенко О.Ю. Специфіка семантичного ореолу «культурних» слів у метафорах 

та порівняннях англо-американської поезії XVII-XX ст. Реалізація мовних одиниць 

граматичної та лексико-фразеологічної систем германських та романських мов: зб. 

наук. праць. Київ; 1992. С.6-8. 

57. Дубенко Е.Ю. Звуко-смысловой контекст как источник креативного потенциала 

метафоры (на материале поэмы «Зеркала» и стихотворения«Шестая заповедь» Се-

мёна Кирсанова). Язык и культура. Вторая международная конференция. Тезисы. 

Ч.2. Киев, 1993. С.18-19. 

58. Дубенко Е.Ю. Звуковые двойники слов «душа, Бог, любовь» в разноязычных по-

этических мини-контекстах как один из определяющих факторов  художественной 
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интерпретации данных понятий. Принципы функционального описания языка: Тези-

сы Всероссийской научной конференции. Уральский гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1994.  Ч. 1. С.52-53. 

59.  Дубенко О.Ю. Особливості образної трактовки понять «любов», «душа» в пое-

тичній ліриці англо-американських та українських авторів другої половини ХХ сто-

ліття. Тези Всеукраїнської наукової конференції «Функціональна семантика 

слов’янських та германських мов». Житомир, 1995. С.51-52. 

60. Doubenko E. Peculiarities of  Prototext – Metatext Relations: Poetic Translation. 

IATEFL  Ukraine. Newsletter. №4. Sept. 1996. P.24. 

61. Doubenko E. Colour Technique Peculiarities of Modern American Woman Poets. 3
rd

 

National TESOL Ukraine Conference. Multiplicity and Diversity of TESOL 

Experiences.Vynnytsia; Vynnytsia Pedagogical Institute, 1998. рр.19-20. 

62. Doubenko E.  On Gender Aspect of Cultural Concept in Literary Discourse. 12
th
 

Annual International Conference on Pragmatics and Language Learning. Illinois, 1998.  

P.16. 

63. Дубенко О.Ю. Ґештальтистська теорія як методологічна основа порівняльної ко-

гнітивної поетики. Advances of science: Proceedings of articles. The international 

scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. 

MCNIP, 2018. рp. 523-529. 

64.  Doubenko E. Comparative Poetics in a Gestaltist Perspective. Proceedings of the the 

5
th

  International conference “Perspectives of Science and Education” (October 19, 

2018). SLOVO\WORD; New York, USA, 2018. рp. 13-17. 

65.  Дубенко О.Ю. Перекладознавча поетика з позицій ґештальт-теорії. Science and 

Society. Proceedings of the 8
th
 International conference. Accent Graphics 

Communications and Publishing. Hamilton. Canada,  2018. рp. 235-240. 

66. Дубенко О.Ю. Деконструкція ґештальт-структури вихідного поетичного знака 

при його іншомовному відтворенні. Переклад і мова: компаративні студії. Матері-

али Першої міжнародної конференції 27-28 березня 2019 р. Київ: Логос, 2019. С.56-

57. 
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ДОДАТОК  Б 

ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Романтично-гуманістичні теорії, 

психоаналітичний напрям 

досліджень (З. Фройд) 

 

 

 

 

 

 

Формалістські, структуралістські 

теорії (В. Шкловський, В. 

Томашевський, Р. Якобсон,  

Ю. Тинянов, Б. Ейхенбаум,  

Я. Мукаржевський) 

Англо-американська «Нова 

Критика» (Дж. Рансом, К. Брукс, 

М. Шорер), моральний формалізм 

(Ф.Р. Аівіс) 

Феноменологічно-герменевтичні  

теорії   
(Е. Гусерль, М. Гайдеґер,  

Г.- Ґ. Ґадамер, С. Фиш, Дж. Каллер,  

В. Ізер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПИ СТИЛІСТИК 

 

Стилістика від автора (генетична 

стилістика) 

Лео Шпітцер (філологічний аналіз), 

М. Рустан (логістичний аналіз),  

М. Грамон (психологічний аналіз), 

П. Гіро (статистична стилістика) 

 

 

 

 

 

 

Іманентна (внутрішня) 

стилістика 

ОПОЯЗ (В. Шкловський,  

Л. Якубинський, Е. Поліванов,  

Б. Ейхенбаум), 

Московський лінгвістичний гурток 

(П. Богатирьов, Р. Якобсон,  

Г. Винокур), 

Празький лінгвістичний гурток  

(Я. Мукаржевський, Л. Долежел) 

 

 

Стилістика від читача 

(стилістика сприйняття) 

Л.В. Щерба (лінгвістичний аналіз), 

Б.А. Ларін (семіотична стилістика), 

А. Бєлий, В.В. Виноградов (спосіб 

мета опису), 

М. Ріффатер (стилістичний аналіз), 

І.В. Арнольд (стилістика 

декодування)           
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ДОДАТОК В 

 

 

I 

Українська мова Російська мова Польська мова Болгарська мова Німецька мова 

1 

істота  (ж) существо  (с) istota  (ж) 

stworzenie  (с) 

същество  (с) Geschöpf  (с) 

річ  (ж) вещь  (ж) rzecz  (ж) вещ  (ж) 

предмет  (ч) 

Ding  (с) 

Gegenstand  (ч) 

речовина  (ж) вещество  (с) substancia  (ж) вещество  (с) Stoff  (ч) 

тіло  (с) тело  (с) ciało  (с) тяло  (с) Körper  (ч) 

Leib  (ч)  

людина  (ж) человек  (ч) człowiek  (ч) човек  (ч) Mensch  (ч) 

Mann  (ч) 

особа  (ж) лицо  (с) osoba  (ж) лице  (с) 

личност  (ж) 

Person  (ж) 

особистість  (ж) личность  (ж) osobistość  (ж) личност  (ж) Persönlichkeit  (ж) 

дитина  (ж) ребенок  (ч) dziecko  (с) дете  (с) Kind  (с) 

немовля  (c) младенец  (ч) nemowlę  (с) бебе (с) Säugling  (ч) 

тварина  (ж) животное  (с) zwierzę  (с) животно  (с) Tier  (с) 

худоба  (ж) скот  (ч) bydło  (с) 

trzoda  (ж) 

добитък  (ч) Vieh  (с) 

птах  (ч) 

птаха  (ж) 

птиця  (ж)  

птица  (ж) ptak  (ч) птица  (ж) Vogel  (ч) 

яйце  (с) яйцо  (с) jaje  (с) 

jaj(k)o  (с) 

яйце  (с) Ei  (с) 

риба  (ж) рыба  (ж) ryba  (ж) риба  (ж) Fisch  (ч) 

комаха  (ж) насекомое  (с) owad  (ч) насекомо  (с) Insekt  (с) 

рослина  (ж) растение  (с) roślina  (ж) растение  (с) Pflänze  (ж) 
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Gewächs  (с) 

дерево  (с) дерево  (с) drzewo  (с) дърво  (с) Baum  (ч) 

квітка  (ж) цветок  (ч) kwiat  (ч) цвете  (с) Blume  (ж) 

клітина  (ж) клетка  (ж) komorka  (ж) клетка  (ж) Zelle  (ж) 

кров  (ж) кровь  (ж) krew  (ж) кръв  (ж) Blut  (с) 

кістка  (ж) кость  (ж) kość  (ж) 

gnat  (ч) 

ość  (ж)  

кост  (ж) 

кокал  (ч) 

Knochen  (ч) 

Bein  (с) 

тканина  (ж) ткань  (ж) tkanka  (ж) тъкан  (ж) Gewebe  (с) 

судина  (ж) сосуд  (ч) naczynie  (с) съд  (ч) 

съдина  (ж) 

Gefäß  (с) 

стать  (ж) пол  (ч) płeć  (ж) пол  (ч) Geschlecht  (с) 

сім’я  (с) 

насінина  (ж) 

семя  (с) siemię  (с) семе  (с) Same(n)  (ч) 

Kern  (ч)  

трава  (ж) трава  (ж) trawa  (ж) трава  (ж) Gras  (с) 

листя  (с) листва (ж) listowie (с) 

ulistnienie (с) 

листа (мн) 

листак  (ч) 

Laub  (с) 

лист  (ч) лист  (ч) liść  (ч) лист  (ч) Blatt  (с) 

ягода  (ж) ягода  (ж) jagoda  (ж) сочен зърнест плод (ч) от 

христови растения  

Beere  (ж) 

пелюстка  (ж) лепесток  (ч) płatek  (ч) венчелистче  (с) Blumenblatt  (с) 

брунька  (ж) почка  (ж) pączek  (ч) 

zarodek  (ч) 

пъпка  (ж) Knospe  (ж) 

пуп’янок  (ч) бутон  (ч) pączek  (ч) цветна пъпка  (ж) Knospe  (ж) 

стеблина  (ж) 

стебло (с) 

стебель  (ч) łodyga  (ж) 

szyputka  (ж)  

żdżbło  (c) 

стебло  (с) 

стръх  (ч) 

Stiel  (ч) 

Stengel  (ч) 

стовбур  (ч) ствол  (ч) pień  (ч) стебло  (с) Stamm  (ч) 

гілка  (ж) ветка  (ж) gałązka  (ж) клонче  (с) 

клонка  (ж) 

Ast  (ч) 

Zweig  (ч) 

кущ  (ч) куст  (ч) krzak  (ч) храст  (ч) Strauch  (ч) 
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Busch  (ч) 

коріння  (с) корень  (ч) korzeń  (ч) корен  (ч) Wurzel  (ж) 

зерно  (с) зерно  (с) ziarno  (с) зърно  (с) 

зрънце  (с) 

Korn  (с) 

                                                                                                        2 

світ  (ч) мир  (ч) świat  (ч) свят  (ч) Welt  (ж) 

всесвіт  (ч) вселенная  (ж) wszechświat  (ч) вселена  (ж) Weltal  (с) 

поява  (ж) появление  (с) zjawicnie się  (с) появяване  (с) 

поява  (ж) 

Erscheinen  (с) 

життя  (с) жизнь  (ж) źycie  (с) живот  (ч) Leben  (с) 

дихання  (с) дыхание  (с) oddychanie  (с) 

oddech  (ч) 

дишане  (с) Atem  (ч) 

Atmung  (ж)  

Hauch  (ч) 

сім’я  (ж) 

родина  (ж) 

семья  (ж) 

 

rodzina  (ж) 

 

семейство  (с) 

 

Familie  (ж) 

Haushalt  (ч) 

заручини  (мн) обручение  (с)  

помолвка  (ж) 

zaręczyny  (мн) годёж  (ч) Verlobung  (ж) 

одруження  (с) 

заміжжя  (с) 

женитьба  (ж) 

замужество  (с) 

oźenek  (ч) 

oźenienie się  (с) 

zamęście  (ж) 

женитба  (ж) 

женене (с) 

омъжване (с)  

Heirat  (ж) 

Ehe  (ж) 

весілля  (с) свадьба  (ж) wesele  (с) сватба  (ж) Hochzeit  (ж) 

шлюб  (ч) брак  (ч) ślub  (ч) 

małźeństwo  (с) 

брак  (ч) Ehe  (ж) 

народження  (с) рождение  (с) urodzenie (się)  (с) раждане  (с) Geburt  (ж) 

пологи  (мн) роды  (мн) poród  (ч) раждане  (с) Geburt  (ж) 

Entbindung  (ж) 

колиска   (ж) колыбель  (ж) kolebka  (ж) люлка  (ж) Wiege  (ж) 

розлучення  (с) развод  (ч) rozwód  (ч) развод  (ч) Scheidung  (ж) 

похорон  (ч) похороны  (мн) pogreb  (ч) погребение  (с) Begräbnis  (с)   

Beerdigung  (ж) 

свято  (с) праздник  (ч) święto  (с) празник  (ч) Fest  (с) 
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Feiertag  (ч) 

праця  (ж) труд  (ч) praca  (ж) труд  (ч) 

работа  (ж) 

Arbeit  (ж)  

Werk  (с) 

робота  (ж) работа (ж) praca  (ж) труд  (ч) Arbeit  (ж) 

справа  (ж) дело  (с) dzieło  (с) работа  (ж) Sache (ж) 

знаряддя  (с) орудие  (с) narzędzie  (с) оръдие  (с) Werkzeug (с) 

начиння  (с) утварь  (ж) sprzęt  (ч) 

sprzęty  (мн) 

съдове  (мн) Gerät (с) 

гра  (ж) игра  (ж) gra  (ж) игра  (ж) Spiel  (ч) 

дозвілля  (с)  

відпочинок  (ч) 

досуг  (ч)  

отдых  (ч) 

odpoczynek  (ч) почивка  (ж) 

свободно (почивно) време 

(с) 

Freizeit  (ж) 

сон  (ч) сон  (ч) sen  (ч) сън  (ч) Schlaf  (ч)  

Traum  (ч) 

одяг  (ч)  

одежа  (ж)  

одежда  (ж) odzicz  (ж) 

ubranie  (с) 

дрехи  (мн) 

облекло  (с) 

Kleidung  (ж) 

Kleider  (мн) 

взуття  (с) обувь  (ж) obuwie  (с) обуша  (мн) 

обувки  (мн) 

Schuhwerk  (с) 

Schuhe  (мн) 

гроші  (мн) деньги  (мн) pieniądze  (мн) пари  (мн) Geld  (с) 

ліки  (мн) лекарство  (с) lek  (ч) 

lekarstwo  (с) 

лекарство  (с) Medicament (с) 

Medizin  (ж) 

їжа  (ж) пища  (ж) strawa  (ж) ядене  (с) 

ястне  (с) 

храна  (ж) 

Essen  (с) 

Speise  (ж) 

страва  (ж) блюдо  (с) potrawa  (ж) 

danie  (с) 

блюдо  (с) 

ястне  (с) 

Gericht  (с) 

сніданок  (ч) завтрак  (ч) śniadanie  (с) закуска  (ж) Frühstück  (с) 

обід  (ч) обед  (ч) obiad  (ч) обяд  (ч) Mittagessen (с) 

вечеря  (ж) ужин  (ч) kolacja  (ж) вечеря  (ж) Abendbrot  (с) 

хліб  (ч) хлеб  (ч) chleb  (ч) хляб  (ч) Brot  (с) 

молоко  (с) молоко  (с) mleko  (с) мляко  (с) Milch  (ж) 
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простір  (ч) пространство  (с) przestrzeń  (ж) пространство  (с) Raum  (ч) 

південь  (ч) север  (ч) południe  (с) север  (ч) Norden  (ч) 

північ  (ж) юг  (ч) północ  (ж) юг  (ч) Süden  (ч) 

захід  (ч) запад  (ч) zachód  (ч) запад  (ч) Westen  (ч) 

схід  (ч) восток  (ч) wschód  (ч) изток  (ч) Osten  (ч) 

час  (ч)  время  (с) czas  (ч) време  (с) Zeit (ж) 

вічність  (ж) вечность  (ж) wieczność  (ж) вечност  (ж) Ewigkeit  (ж) 

минуле  (с) 

минувшина  (ж) 

прошлое  (с) przeszłość  (ж) минало  (с) Vergangenheit  (ж) 

Vergangene  (с) 

майбутнє  (с) будущее  (с) przyszłość  (ж) бъдеще  (с) Zukunft  (ж) 

рік  (ч) год  (ч) rok  (ч) година  (ж) Jahr  (с) 

місяць  (ч) месяц  (ч) miesiąc  (ч) месец  (ч) Monat  (ч) 

тиждень  (ч) неделя  (ж) tydzień  (ч) седмица  (ж) Woche  (ж) 

доба  (ж) сутки  (мн) doba  (ж) денонощие  (с) Tag  (ч) und Nacht  (ж) 

Tag  (ч) 

ранок  (ч) утро  (с) (po)ranek  (ч) сутрин  (ж) 

утро  (с) 

Morgen  (ч) 

день  (ч) 

днина  (ж) 

день  (ч) dzień  (ч) ден  (ч) Tag  (ч) 

вечір  (ч) вечер  (ч) wieczór  (ч) вечер  (ч) Abend  (ч) 

ніч  (ж) ночь  (ж) noc  (ж) нощ  (ж) Nacht  (ж) 

полудень  (ч) полдень  (ч) połudmie  (с) пладне  (с) Mittag  (ч) 

північ  (ж) полночь  (ж) północ  (ж) полунощ  (ж) 

среднощ  (ж) 

Mitternacht  (ж) 

година  (ж) час  (ч) godzina  (ж) час  (ч) Stunde  (ж) 

хвилина  (ж) минута  (ж) minuta  (ж) минута  (ж) Minute  (ж) 

мить  (ж) мгновение  (с) mgnienie  (с) 

mig  (ч) 

мгновение  (с) 

миг  (ч) 

Augenblick  (ч) 

вік  (ч) возраст  (ч) wiek  (ч) възраст  (ч) Alter  (с) 

дитинство  (с) детство  (с) dziecinstwo  (с) дитинство  (с) Kindheit  (ж) 
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молодість  (ж) молодость  (ж) młodość  (ж) младост  (ж) Jugend  (с) 

зрілість  (ж) зрелость  (ж) dojrzałość (ж) зрялост  (ж) Reife  (с) 

старість  (ж) старость  (ж) starość  (ж) старост  (ж) Alter  (с) 

4 
сенс  (ч) смысл  (ч) sens  (ч) смисъл  (ч) Sinn  (ч) 

сутність  (ж) суть  (ж)  

существо  (с) 

istota  (ж) 

treść  (ж) 

същност  (ж) 

съшина  (ж) 

Wesen  (с) 

причина  (ж) причина  (ж) przyczyna  (ж) причина  (ж) Ursache  (ж) 

Grund  (ч) 

наслідок  (ч) (по)следствие  (с) skutek  (ч) 

następstwo (с) 

последствие  (с) Folge  (ж) 

мета  (ж) цель  (ж) cel  (ч) цел  (ж) Ziel  (с) 

Zweck  (ч) 

засіб  (ч) способ  (ч) 

средство  (с) 

sposob  (ч) 

środek  (ч) 

средство  (с) Art  (ж) 

Weise  (ж) 

обставина  (ж) обстоятельство  

(с) 

okoliczność  (ж) обстоятельство  (с) Umstand  (ч) 

умова  (ж) условие  (с) warunek  (ч) условие  (с) Vorbehalt  (ч)  

Voraussetzung  (ж) 

підстава  (ж) основание  (с) podstawa  (ж) основание  (с) Grund  (ч) 

потреба  (ж) потребность  (ж) zdarzenie  (с) необходимост  (ж) Bedürfnis  (с) 

тема  (ж) тема  (ж) potrzeba  (ж) тема  (ж) Thema  (с) 

подія  (ж) событие  (с) temat  (ч) събитие  (с) Ereignis  (с) 

дія  (ж) действие  (с) działanie  (с)   

czynność  (ж) 

действие  (с) Aktion  (ж) 

ознака  (ж) признак  (ч) znak  (ч) признак  (ч) Merkmal  (с) 

Anzeichen  (с) 

властивість  (ж) свойство  (с) cecha  (ж) свойство  (с) Eigenschaft  (ж) 

риса  (ж) черта  (ж) rys  (ч) 

cecha  (ж) 

черта  (ж) Zug  (ч) 

звичка  (ж) привычка  (ж) przyzwyczajenie  (с)  привичка  (ж) Gewohnheit (ж) 
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nałog  (ч) навик  (ч) 

поведінка  (ж) поведение  (с) sprawowanie  (с) поведение  (с) 

държание  (с) 

Benehmen  (с) 

Verhalten  (с) 

ціна  (ж) цена  (ж) cena  (ж) цена  (ж) Preis  (ч) 

вартість  (ж) стоимость  (ж) wartość  (ж) стойност  (ж) Wert  (ч) 

початок  (ч) начало  (с) początek  (ч) начало  (с) Anfang  (ч) 

Beginn  (ч) 

кінець  (ч) 

край  (ч) 

конец  (ч) 

исход  (ч) 

koniec  (ч) 

wynik  (ч) 

край  (ч) Ausgang  (ч) 

Schluß  (ч) 

Ende  (с) 

5     
звук  (ч) звук  (ч) dżwięk  (ч) звук  (ч) Laut  (ч) 

Ton  (ч) 

голос  (ч) голос  (ч) głos  (ч) глас  (ч) Stimme  (ж) 

сміх  (ч) смех  (ч) śmiech  (ч) смях  (ч) Lachen  (с) 

Gelächter  (с) 

крик  (ч) крик  (ч) казка  (ж) сказка  (ж) Schrei  (ч) 

Geschrei  (с) 

дзвін  (ч) звон  (ч) dzwonienie (с)   

dżwiek (ч) 

звън  (ч) Lauten  (с) 

Klang (ч) 

луна  (ж) эхо  (с) echo  (с) ехо  (с) Echo  (с) 

тиша  (ж) тишина  (ж) cisza  (ж) тишина  (ж) Stille  (ж) 

музика  (ж) музыка  (ж) muzyka  (ж) музика  (ж) Musik  (ж) 

пісня  (ж) песня  (ж) pieśń  (ж) песен  (ж) Lied  (с) 

мелодія  (ж) мелодия  (ж) melodia  (ж) мелодия  (ж) Melodie  (ж) 

ритм  (ч) ритм  (ч) rytm  (ч) ритъм  (ч) Rhythmus  (ч) 

мова  (ж) язык  (ч) język  (ч) 

mowa  (ж) 

език  (ч) Sprache  (ж) 

мовлення  (с) речь  (ж) mowa  (ж) реч  (ж) 

говор  (ч) 

Sprache  (ж) 

слово  (с) слово  (с) slowo  (с) дума  (ж) Wort  (с) 
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літера  (ж) буква  (ж) litera  (ж) буква  (ж) Buchstabe  (ч) 

ім’я  (с) имя  (с) imię  (с) име  (с) Name  (ч) 

назва  (ж) название  (с) nazwa  (ж) название  (с) Benennung  (ж) 

Name  (ч) 

розмова  (ж)  разговор  (ч) rozmowa  (ж) разговор  (ч) Gespräch  (с) 

розповідь  (ж) рассказ  (ч) opowieść  (ж) 

gawęda  (ж) 

разказ  (ч) Erzählung  (ж) 

промова  (ж) речь  (ж) przemowienie  (с)  

przemova  (ж) 

реч  (ж) 

слово  (с) 

Rede  (ж) 

питання  (с) вопрос  (ч) pytanie  (с) въпрос  (ч) 

питане  (с) 

Frage  (ж) 

відповідь  (ж) ответ  (ч) odpowiedż  (ж) отговор  (ч) Antwort  (ж) 

поезія  (ж) поэзия  (ж) poezija  (ж) поезия  (ж) Dichtung  (ж) 

казка  (ж) сказка  (ж) bajka  (с) приказка  (ж) Märchen  (с) 

молитва  (ж) молитва  (ж) modlitwa  (ж) молитва  (ж) Gebet  (с) 

заповідь  (ж) заповедь  (ж) zapowiedż  (ж) заповед  (ж) Gebot  (с) 

присяга  (ж) присяга  (ж) przysięga  (ж) клетва  (ж) Eid  (ч) 

Schwur  (ч) 

обіцянка  (ж) обещание  (с) obietnica  (ж) обещание  (с) Versprechen  (с) 

порада  (ж) совет  (ч) rada  (ж) съвет  (ч) Rat  (ч) 

Rätschlag  (ч) 

пропозиція  (ж) предложение  (с) propozycja  (ж) предлагане  (с) 

предложение  (с) 

Vorschlag  (ч) 

Antrag  (ч) 

заява  (ж) заявление  (с) oświadczenie  (с) 

podanie  (с) 

заявление  (с) Erklärung  (ж) 

 

Французька мова Іспанська мова Італійська мова Новогрецька  мова Іврит 

1 

être  (ч) ser  (ч) èssere  (ч) 

creatura (ж) 

πλάσμα  (с) (ч)   rqyi 

(ж)   tvhm 

objet   (ч)   cosa  (ж)  oggètto  (ч) πράγμα  (с) (ч)   xp=c2 
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chose  (ж) objeto  (ч) cosa  (ж) (ч)  rn=r= 

substance  (ж) 

matière  (ж) 

su(b)stancia  (ж) matèria  (ж) ουσíα  (ж) 

ύλη  (ж) 
(ч)  rm=vc 

corps  (ч) cuerpo  (ч) corpo  (ч) σώμα  (с) (ч)  PVg 
homme  (ч) hombre  (ч)  

persona  (ж) 

ùomo  (ч) άνθρωπος  (ч) (ч)   Md=Z 

personne  (ж) persona  (ж) persona (ж)               

individuo  (ч)         

άτομο  (с)  

πρóσωπο  (с) 
(ч)   way 

(ж)   tVywa 
personnalité  (ж) personalidad  (ж) personalità  (ж)       προσωπικòτητα  (ж) 

πρóσωπο  (с) 
(ж)   tVywa 

enfant  (ч) niño  (ч) bambino  (ч) 

bimbo  (ч) 

παιδí  (с)  

τέκνο  (с) 
(ч)   evib< 

(ч)   dl3y3 
bébé  (ч) 

nourrisson  (ч)  

poupon  (ч) 

niño de pecho  (ч) poppante  (ч) μωπó  (с) (ч)   qvnyt1 

animal (ч) animal  (ч) animale  (ч) ξώο  (с) (ч)   Myyc-~li-n<- 

(ж)   hy=c- 
bétail  (ч) ganado  (ч) bestiame  (ч) ξώα  (мн) (ж)   hm=h2b< 

(ч)    rq2n< 
oiseau  (ч) ave  (ж)  

pajaro  (ч) 

accèllo  (ч) 

volàtile  (ч) 

πουλí  (с) 

πτηνó (с) 
(ж)   rvb<yx 

(ч)    Pvi 
œul  (ч) huevo  (ч) uòvo  (ч) 

ovo  (ч) 

αβγó  (с) (ж)   hx=yb<2 

poisson  (ч) pez  (ч)  

pescado  (ч) 

pésce  (ч) ψάρι  (с) (ч)   gd= 

insecte  (ч) insecto  (ч) insètto  (ч) έντομο  (с) (ч)   qr=c= 
plante  (ж)   

vegetal  (ч) 

planta  (ж) planta (ж) 

vegetale  (ч) 

φυτó  (с) (ч)   hm-x4 

arbre  (ч) arbol  (ч) àlbero  (ч) δέντρο  (с) (ч)   Xi 
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(ч)   Nl=ya 
fleur  (ж) flor  (ж) fióre  (ч) λουλούδι  (с)  

άνθος  (с) 
(ч)   cr-p=<< 

cellule  (ж) cèlula  (ж) cèllula  (ж) κύτταρο  (с) (ч)   at= 
sang  (ч) sangre  (ж) sangue  (ч) αíμα  (с) (ч)   Md= 
os  (ч) hueso  (ч) òsso  (ч) 

lisca  (ж) 

spiral  (ж) 

κóκκαλο  (с) (ж)   Mx=x= 

tissu  (ч) tejido  (ч) tessuto  (ч) ιστóς  (ч) (ж)   hmqv 1 
vaisseau  (ч) vaso  (ч) va∫o  (ч) αγγεíο  (с) (ч)   yl2b< 
sexe  (ч) sexo  (ч) seks  (ч) φύλο  (с) (ч)   Nym 
graine  (ж)  

sperme  (ч) 

semilla  (ж) 

pepita  (ж)  

seme  (ч) σπóρος  (ч)  

σπέρμα  (с) 
(ч)   id-z3 

herbe  (ж)  

verdure  (ж) 

hierba  (ж) èrba  (ж) χορτάρι  (с)  

χóρτο  (с) 
(ч)   aw3r3 

feuillage (ч) 

feillée  (ж) 

follaje  (ч) fogliame (ж) φύλλωμα  (с)  

φυλλωσιά  (ж) 
(ж)   hvv1li7 

feille  (ж) hoja  (ж) foglia  (ж) φύλλο  (с) (ч)   hl=i=- 
baie  (ж) baya  (ж) bacca  (ж) ρώγα  (ж)  

καρπóς  (ч) 
(ч)   dg2dg- 

petale  (ч) pétalo  (ч) pètalo  (ч) πέταλο (с) (ч)   td3t=vOb<~hl –

i2 
bouton  (ч)     

bourgeon  (ч)                                                                                                                                                    

brote  (ч) gèmma  (ж) μπουμπούκι (с) (ж)   hi=yn  

(ч)   vi=yn 
bouton  (ч) boton  (ч) 

yema (ж) 

bocciólo  (ч) μπουμπούκι (с) (ч)   vi=yn  

(ж)   hi=yn 
tige  (ж) tallo  (ч) stelo  (ч) ετέλεχος (с)  

βχαστóς  (ч) 
(ч)   hnq2 

(ч)   lvOibg 
trone (ч) tronco  (ч) trónco  (ч) κορμóς  (ч) (ч)   izg 
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branche (ж) 

rameau (ч) 

rama  (ж) ramo  (ч) 

frasca (ж) 

κλαδí (с) (ч)   Pn=i= 

arbrisseau (ч) 

buisson (ч) 

arbusto  (ч)  

mata (ж) 

arbusto  (ч) θάμνος  (ч) (ч)   c-yS 

racine  (ж) raiz  (ж) radice  (ж) ρíξα  (ж) (ч)   wr3ow 
grain  (ч) grano  (ч) 

granado  (ч) 

chicco  (ч) 

grano  (ч) 

κóκκος  (ч) (ч)   rgrg 

(ч)   vyirg 
                                                                                                        2 

monde  (ч) mundo  (ч) móndo  (ч) κóσμος  (ч) (ж)  lk2t2 

(ч)  Mloi   
univers  (ч) universo  (ч) univèrso  (ч) σύμπαν  (с) (ч)  Mloi 

(ч)  dl3c3 
apparition  (ж) aparición  (ж) apparizióne  (ж) εμγάνιση  (ж) (ж)  hi=p=oh 
vie  (ж) vida  (ж) vita  (ж) ςωή  (ж) (ч)  sHc- 
haleine  (ж)  

scuffle  (ч) 

respiración  (ж) 

aliento  (ч) 

respirazione  (ж) 

flato  (ч) 

alito  (ч) 

αναπνοή  (ж) 

ανάσα  (ж) 
(ж)  hmywn3 

famille  (ж)  familia  (ж) famiglia  (ж) οιχογένεια  (ж) 

φαμελíα  (ж) 
(ч) אכ  -כרת    

(ж) נשפחה      
fiançailles  (мн)  

accordailles  (мн) 

esponsales  (мн) fidanzaménto  (ч) αρραβωνιάσματα  (мн) 

αρραβών  (ч) 
(мн)  vysVya2 

mariage  (ч) 

vie  (ж)  conjugale 

matrimonio  (ч) 

casamiento  (ч) 

matrimonio  (ч) 

vita  (ж)  coniugale 

γάμος   (ч) 

παντρειά  (ж) 

πάντρευμα  (с) 

έγγαμος  (ч) 

(ч)  vyAVwyn 

noce(s)  (мн)  

marige  (ч) 

boda  (ж) nozze  (ж) γάμος  (ч) (ж)  hl=k<gm 

mariage  (ч) matrimonio  (ч) matrimonio  (ч) 

sposalizio  (ч) 

γάμος  (ч) (ч)  vyAVwyn 

naissance  (ж) nacimiento  (ч) nàscita  (ж) γέννηση  (ж) (ж)  hd=yl 
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couches  (мн)  

accouchement  (ч) 

parto  (ч) parto  (ч) γέννα  (ж) 

τοκετóς  (ч) 
(ж)  hd=yl 

berceau  (ч) cuna  (ж) culla  (ж) κούνια  (ж) (ж)  hs=yr1i7 
divorce  (ч) divocio  (ч) divorzio  (ч) διαςύγιο  (с) 

χωρισμóς  (ч) 
(мн)  vywVryg1 

enterrement  (ч) entierro  (ч) 

funerales  (мн) 

funerale  (ч) κηδεíα  (ж) 

εκφορά  (ж) 

ενταφιασμóς  (ч) 

(ж)  hr=Vnq 

fête  (ж) fiesta  (ж) festa  (ж) γιορτή  (ж) 

εορτή  (ж) 
(ч)  gc- 

(ч)  di2vm 
travail  (ч) trabajo  (ч) 

labor  (ж) 

lavoro  (ч) εργασíα  (ж) 

κóπος  (ч) 
(ч)  ywoq 

travail  (ч) trabajo  (ч) 

obra  (ж) 

lavoro  (ч) εργασíα  (ж) 

δουελιά  (ж) 
(ж)  hd=oni7 

besogne  (ж)  

affaire  (ж) 

asunto  (ч) faccènda  (ж) 

affare  (ч) 

υπóθεση  (ж) 

δουελιά  (ж) 
(ч)  zn=d= 

(ч)  Ny=yni 
outil  (ч)  

instrument  (ч) 

util  (ч) 

instrumento  (ч) 

strumento  (ч) 

attrezzo  (ч) 

εργαλεíο  (с) 

σύνεργο  (с) 
(ч)  db-p<qw=n2 

ustensiles  (мн) utensilios  (ч) suppellettili  (мн) σκεύος  (с) (мн)  Mylb2 
jeu  (ч) juego  (ч) giòco  (ч) ηαιχíδι  (с) (ч)  qc=Owm 
loisir  (ч) ocio  (ч) tempo libero  (ч) σχóλη  (ж) (ч)  yan=p< 

(ж)  hcVvm2 
sommeil  (ч)  

rêve  (ч) 

songe  (ч) 

sueno  (ч) sónno  (ч) 

sógno  (ч) 

ύπνος  (ч) (ж)  hn1yw 

(ч)  svlc3 

vêtements  (мн)  

habits  (мн) 

ropa  (ж) 

vestido  (ч) 

abbigliamento  (ч) ρούχα  (мн) 

ρουχιςμóς  (ч) 

ενδνμαςíα  (ж) 

(ч)  wVnl 

chaussure  (ж) calzado  (ч) calzature  (мн) 

scarpe  (мн) 

υπóδημα  (с) 

παπούτδι  (с) 
(ж)  hl=i=nh- 
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argent  (ч) dinero  (ч) denaro  (ч) χρήματα  (мн) (ч)  Ps3b<3 
médicament  (ч)  

reméde  (ч) 

medicina  (ж) 

medicamento  (ч) 

farmaco  (ч) 

medicina  (ж) 

φάρμακο  (с) 

γιατρικó  (с) 
(ж)  hp=Vrt 

nourriture  (ж)  

repas  (ч) 

comida  (ж) 

alimentación  (ж) 

cibo  (ч) τροφή  (ж) (ч)  lb3Zm2 

(ч)  Nvzm3 

(ч)  lb3vZ 
plat  (ч)  

mets  (ч) 

plato  (ч) piatto  (ч) 

pietanza  (ж) 

φαγητó  (с) (ч)  lyw3nt2 

déjeuner  (ч) desayuno  (ч) colazione  (ж) (πρωινó) πρóγευμα  (с) (ж)  

vq3vp<ytc2VdZ 
repas  (ч)  

diner  (ч) 

comida  (ж) 

almuerzo  (ч) 

pranzo  (ч) φαγητó  (с) 

γεύμα  (с) 
(ж)  MHv1c1i2 

souper  (ч) cena  (ж) céna  (ж) δείπνο  (с) (ж)  nv1i3tcVvZ 
pain  (ч) pan  (ч) pane  (ч) ψωμí  (с) 

άρτος  (ч) 
(ч)  Mc*l3 

lait  (ч) leche  (ж) latte  (ч) γάλα  (ж) (ч)  bl3c3 

                                                                                            3 
espace  (ч) espacio  (ч) vastità  (ж) χώρος  (ч) (ч)  ll=c= 

(ч)  kc=rm= 
nord  (ч) norte  (ч) nord  (ч) βορράς  (ч) (ч)  Mord 
sud  (ч) sur  (ч) sud  (ч) νóτος  (ч) (ч)  Nopi= 
ouest  (ч) oeste  (ч) ovest  (ч) δύση  (ж) (ч)  kdi=yb 
est  (ч) oriente  (ч) est  (ч) ανατολή  (ж) (ч)  hd-zm 
temps  (ч) tiempo  (ч) tempo  (ч) χρόνος  (ч) (ж)  ti= 

(ч)  Nmz   
éternité  (ж) eternidad  (ж) eternità  (ж) αιωνιóτητα  (ж) (ч)  ci=n= 
passe  (ч) pasado  (ч) passato  (ч) παρελθóν  (с) (ч)  rb-i= 
avenir  (ч) porvenir  (ч) 

futuro  (ч) 

futuro  (ч) 

avvenire  (ч) 

μέλλον  (с) (ч)  Kyt-i= 
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année (ж) 

an  (ч) 

año  (ч) anno  (ч) 

annata  (ж) 

χρóνος  (ч) 

έτος  (с) 
(ж)  hn=w= 

mois  (ч) mes  (ч) mese  (ч) μήνας  (ч) (ч)  tr- 

(ч)  wd-oc 
semaine  (ж) semana  (ж) settimana  (ж) βδοράδα  (ж) 

εβδοράδα  (ж) 
(ч)  i-Vbw- 

vingt-quatre heures  (мн) veinticuatro horas  (мн) giorno  (ч) μερóνυχτο  (с) (ж)  hm=m=y 
matin  (ч) mañana  (ж) mattino  (ч) 

mattina  (ж)    

πρωί  (с) 

πςωινó  (с) 
(ч)  rq=op< 

jour  (ч) dia  (ч) giorno  (ч) 

giornata (ж) 

μέρα  (ж) (ч)  Moy 

soir  (ч) tarde  (ж) sera  (ж) 

serata  (ж) 

βράδυ  (с) (ч)  kd3i7 

nuit  (ж) noche  (ж) notte  (ж) νύχτά  (ж) (ч)  hl2yl- 
midi  (ч) mediodia  (ч) mezzogiorno  (ч) μεσημέρι  (с) (ч)  MHd-h7x= 
minuit  (ч) (ж) medianoche  (ж) mezzanotte  (ж) μεσάνυχτα  (ж) (ж)  toit 
heure  (ж) hora  (ж) ora  (ж) ώρα  (ж) (ж)  hi=w= 
minute  (ж) minuto  (ч) minuto  (ч) λεπτó  (с) (ж)  hq=d 
instant  (ч) 

moment  (ч) 

momento  (ч) 

instante  (ч) 

attimo  (ч) 

momento  (ч) 
στιγμή  (ж) (ж)  hH=n-w 

(ч)  in7r- 
âge  (ч) edad  (ж) età  (ж) πλικíα  (ж) (ч)  lyg1 
enfance  (ж) infancia  (ж) infanzia  (ж) παιδική  πλικíα  (ж) (ж)  tVdly- 
jeunesse  (ж) juventud  (ж) gioventù  (ж) 

giovinèzza (ж) 

νιάτα  (ж) (мн)  Myv1Vin2 

maturité (ж) madurez (ж) maturità (ж) ωριμóτητα  (ж) (ж)  tVlw3n< 

(ч)  tVdgp<2 
vieillesse  (ж) vejez  (ж) vecéhiaia  (ж) γεράματα  (мн) (ж)  hnqyz 

                                                                                             4 
sens  (ч) sentido  (ч) sènso  (ч) νóημα  (с) (ч)  Nk=Vm 
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(ж)  tVim=wm= 
essence  (ж) esencia  (ж) essènza  (ж) ουσíα  (ж) (ч)  Nb3ot 

(ж)  tVhm- 
cause  (ж) 

raison  (ж) 

causa  (ж) cau∫a  (ж) αιτία  (ж) 

αίτιον  (с) 
(ж)  hk<>-ys 

(ч)  ros 
conséquence  (ж) consecuencia  (ж) conseguenza  (ж) 

seguito  (ч) 

επακόλουθο[ν]  (с)  

συνέπεια  (ж) 
(ж)  ha-x-ot 

but  (ч) 

object  (ч) 

fin  (ч) 

objeto  (ч) 

fine  (ч) 

scopo  (ч) 

meta  (ж) 

σκοπός  (ч) (ж)  hv-em 

maniere  (ж) 

moyen  (ч) 

modo  (ч) 

manera  (ж)  

medio  (ч) 

modo (ч)  

maniera  (ж) 

τρόπος  (ч)    

μέσον τρόπος (с) 
(ч)  ylk<> 

(ч)  yix-ma- 

circonstance  (ж) circumstancia  (ж) circostanza  (ж) περίσταση  (ж) (ж)  hr-kVi 

(ч)  vHni 

(ч)  sd-og 
condition  (ж) condicion  (ж) condizióne  (ж) όρος  (ч) 

προυπóθεση  (ж) 
(ч)  an-t 

motif  (ч) motivo  (ч) motivo  (ч) 

ragione  (ж) 

λόγος (ч) (ч)  sysk<>- 

besoin  (ч) necesidad  (ж) evento  (ч) γεγονός  (с) 

συμβάν  (с) 
(ч)  dv-oiv- 

(ч)  aw-on 
sujet  (ч) tema  (ч) necessita  (ж) 

bi∫ógno (ч) 

ανάγκη  (ж) (ч)  doey-~Noyi 

événement  (ч) acontecimiento  (ч)   

hecho  (ч) 

soggètto  (ч) 

tema  (ч) 

θέμα  (с) (ч)  iVvya- 

(ч)  ir-oa-m 
action  (ж) accion  (ж) azione  (ж) 

átto  (ч) 

δράση  (ж) 

πράξη  (ж) 
(ч)  hw=i-m 

(ж)  hl-Vip- 
signe  (ч) 

indice  (ч) 

señel  (ж) 

sintoma  (ч) 

segno  (ч) 

indizio  (ч) 

σημείο  (с) 

ένδειξη  (ж) 
(ч) ו  סימ    
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propriété  (ж) propiedad  (ж) proprietà  (ж) ιδιότητα  (ж)  

γνώρισμα  (с) 
(ч)  ik-e 

(ж)  hl-Vgs 
trait  (ч) rasgo  (ч) tratto  (ч) χαρακτηριστικό  (с) (ж)  hn =Vkt 
habitude  (ж) costumbre  (ж) abitudine  (ж) συνήθειο  (с) 

συνήθεια  (ж) 
(ч)  lnrc 

conduite  (ж) 

comportement  (ч) 

conducta  (ж) 

comportamiento  (ч) 

condotta  (ж) 

comportamento  (ч) 

contegno  (ч) 

συμπεριφορά  (ж) 

φέροιμο  (с) 
(ж)  tVgh7n-th1 

prix  (ч) precio  (ч) censo  (ч) τιμή  (ж) (ч)  d-v-i- 

(ч)  vyc-e- 
valeur  (ж) coste  (ч) 

valor  (ч) 

costo  (ч) αξία  (ж) (ч)  d-v-i- 

(ч)  yNow 

commencement  (ч)  

debut  (ч) 

principio  (ч)   

comienzo  (ч) 

inizio  (ч) 

principio  (ч)  

αρχή  (ж) 

έναρξις  (ж) 
(ж)  tyw-ar- 

(ж)  hl-h-t-h- 

fin  (ж) 

terme  (ч) 

fin  (ч) 

final  (ч)   

extremo  (ч) 

fine  (ж) 

termine  (ч) 

τέλος  (с) 

πέρας  (с) 
(ч)  sVys 

(ч)  xq_ 

(ч)  Pos 

5    5 
son  (ч) sonido  (ч) suono  (ч) ήχος  (ч) (ч)  hn6h6 

(ч)   lylx 

(ч)  loq 
voix  (ж) voz  (ж) voce  (ж) φωνή  (ж) (ч)  loq 
rire  (ч) risa  (ж) riso  (ч) 

risata  (ж) 

γέλιο  (с) 

γέλως  (ч) 
(ч)  qocx 

cri  (ч) grito  (ч) grido  (ч) κραυγή  (ж) 

φωνή  (ж) 
(ж)  hh6vyx   

(ж)  hqix 
son  (ч) 

tintement  (ч) 

sonido  (ч) tintinnio  (ч) 

 rintócco  (ч) 

κωδωνοκρουσία  (ж)  

κουδούνεσμα (с) 
(ч)  ee-or  lylx 
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echo  (ч) eco  (ч) èco  (ж) ηχώ  (ж) (ч)  h-d 
silence  (ч) silencio  (ч) silenzio  (ч) σιωπή  (ж) 

ησυχία  (ж) 
(ч)  hyymVd  

(ж)  eq-w- 
musique  (ж) músico  (ж) musica  (ж) μουσική  (ж) (ж)  hq=sVm 
chanson  (ж) canción  (ж) canzóne  (ж)  

canto  (ч) 

τραγούδι  (с)  

άσμα  (с) 
(ч)  rmz-  

(ч)  ryw  

(ч)  Nomzp 
melodie  (ж) melodia  (ж) melodia  (ж) μελωδία  (ж) (ж)  hm=yin= 

(ч)  Nc-l-   

(ж)  hk=ynnm 
rythme  (ч) ritmo  (ч) ritmo  (ч) ρυθμός  (ч) (ч)  Kx-q- 

(ч)  kx-qm 
langue  (ж) lengua  (ж) lingua  (ж) γλώσσα  (ж) (ж)  hp--w- 
langage  (ч) lenguaje  (ч) linguàggio (ч) λόγος  (ч) (ч)  rVk<>yd 
mot  (ч) 

parole  (ж) 

palabra  (ж) parola  (ж) λέξη  (ж)  

λόγος  (ч) 
(ж)  hl7m 

lettre  (ж) letra  (ж) littera  (ж) γράμμα  (с) (ж)  toa  
nom  (ч) nombre  (ч) nóme  (ч) όνομα  (с) (ч)  sw- 
nom  (ч) 

titre  (ч) 

nombre  (ч) nóme  (ч) όνομα  (с) 

ονομασία  (ж) 
(ч)  sw-  

(ж)  tr-t-ok< 
conversation  (ж)  

entretien  (ч) 

conversaciòn  (ж) conversaziòne  (ж) κουβέντα  (ж)     

συξήτηση (ж) 
(ж)  hc=yw 

récit  (ч) narración  (ж) 

relato  (ч) 

narrazione  (ж) 

racconto  (ч) 

ιστορία  (ж)  

αφήγηση  (ж) 
(ч)  rVp<ys 

discours  (ч) discurso  (ч) discórso  (ч) λόγος  (ч)  

ομιλία  (ж) 
(ч)  sVan 

question  (ж) pregunta  (ж) domanda  (ж) ερώτηση  (ж) 

ερώτησμα  (ч) 
(ж) שאלה      

résponse  (ж) respuesta  (ж) rispósta  (ж)  απάντηση  (ж) (ч) מענה      
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(ж) תשוכה      
poésie  (ж) poesia  (ж) poesia  (ж) ποίηση  (ж) (ч)  eVyp 

(ж)  hr-yw 
conte  (ч) cuento  (ч)  farola  (ж)  

fiaba  (ж) 

παραμύυι  (с) 

μύθος  (ч) 
(ж)  hdn-a 

prière  (ж) oraciòn  (ж) preghiera  (ж) προσευχή  (ж) (ж)  hl-ypt 
commandement  (ч) mandamiento  (ч)  

precepto  (ч) 

comandaménto  (ч) διαταγή  (ж) 

εντολή  (ж) 
(ж)  hyvxm 

serment  (ч) jura  (ч) giuraménto  (ч) όρκος  (ч) (ж) שכועה      
promesse  (ж) promesa  (ж) proméssa  (ж) υπόσχεοη  (ж) (ж) הבטחה      
conseil  (ч) 

avis  (ч) 

consejo  (ч) 

 

consiglio  (ч) 

 

συμβουλή  (ж) (ч) ייעוץ      

(ж) עצה      
proposition  (ж) proposicion  (ж) offérta  (ж) 

propósta  (ж) 

προσορά  (ж) 

πρόταση  (ж) 
(ж)  הצעה 

(ч) הצע      
déclaration  (ж) declaraciòn  (ж) dichiarazione  (ж) 

comunicato  (ч) 

δήλωση  (ж) 

αίτηση  (ж) 
(ж)  הוךעה 

 

II 

Українська мова Російська мова Польська мова Болгарська мова Німецька мова 

1 
добро  (с) добро  (с) dobro  (с) добро  (с) 

добрина  (ж) 

Gute  (с) 

чеснота  (ж) добродетель  (ж) cnota  (ж) добродетел  (ж) Tugend  (ж) 

злагода (ж) согласие  (с) zgoda  (ж) съгласие  (с) Einwilligung  (ж)  

Zustimmung  (ж) 

серце  (с) сердце  (с) serce  (с) сърце  (с) Herz  (с) 

душа  (ж) душа  (ж) dusza  (ж) душа  (ж) Seele  (ж) 

любов  (ж)  

кохання  (с) 

любовь  (ж) miłość  (ж)  

ukochanie  (с) 

любов  (ж)  

обич  (ж) 

Liebe  (ж) 
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довіра  (ж) доверие  (с) zaufanie  (с) доверие  (с) Vertrauen  (с) 

віра  (ж) вера  (ж) wiara  (ж) увереност  (ж) 

доверие  (с) 

Glaube(n)  (ч) 

надія  (ж) надежда  (ж) nadzieja  (ж) надежда  (ж) Hoffnung  (ж) 

щастя  (с) счастье  (с) szczęście  (с)  

pomyślmość  (ж) 

щастие  (с) Glück  (с) 

здоров’я  (с) здоровье  (с)  здраве  (с) Gesundheit  (ж) 

краса  (ж) красота  (ж) piękność  (ж)  

vroda  (ж) 

красота  (ж) 

хубост  (ж) 

Schönheit  (ж) 

совість  (ж)   

сумління  (с) 

совесть  (ж) sumięnie  (с) съвест  (ж) Gewissen  (с) 

мрія  (ж) мечта  (ж) marzenie  (с) мечта  (ж) 

блян  (ч) 

Traum  (ч) 

уява  (ж) воображение (с) wyobraźnia  (ж) въображение (с) 

фантазия  (ж) 

Einbildungskraft  (ж) 

радість  (ж)  

втіха  (ж) 

радость  (ж) radość  (ж) радост  (ж) Freude  (ж) 

посмішка  (ж) улыбка  (ж) uśmiech  (ч) усмивка  (ж) Lächeln  (с) 

доля  (ж) судьба  (ж) los  (ч)  

przeznaczenie  (с) 

съдба  (ж) 

орисница  (ж) 

Schicksal  (с)  

Los  (с) 

свобода  (ж)  

 воля  (ж) 

свобода  (ж) wolność  (ж) свобода  (ж) Freiheit  (ж) 

влада  (ж) власть  (ж) władza  (ж) власт  (ж) Macht  (ж) 

сила  (ж) / 

снага  (ж) 

сила  (ж) / энергия  (ж) sila  (ж) сила  (ж) / енергия  (ж) Kraft  (ж) /  

Tatkraft  (ж) 

воля  (ж) воля  (ж) wola  (ж) воля  (ж) Wille  (ч) 

мужність (ж) мужество (с) męstwo  (с) мъжество (с) Mut  (ч) 

слава  (ж) слава  (ж) sława  (ж) слава  (ж) Ruhm  (ч) 

повага  (ж) уважение  (с) powaźanie  (с)  

szacunek  (ч) 

уважение  (с) 

почит  (ж) 

Achtung  (ж)  

Respekt  (ч) 

(по)шана  (ж) почет  (ч) cześć  (ж)  почит  (ж) Ehre  (ж)  
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honor  (ч) уважение  (с) Achtung  (ж) 

подяка  (ж) благодарность  (ж) wdzięczność  (ж)  

podziękowanie  (с) 

благодарност  (ж) 

признателност  (ж) 

Dankbarkeit  (ж)  

Dank  (ч) 

спокута  (ж) искупление  (с) odkupienie  (с)  

pokuta  (ж) 

изкупление  (с) Sühne  (ж) 

наснага  (ж) подъем  (ч)  

воодушевление  (с) 

zapał  (ч)  

uniesienie  (с) 

въодушевление  (с) Begeisterung  (ж) 

привітність  (ж) радушие  (с) serdeczność  (ж) радушие  (с) 

радушност  (ж) 

herzliches 

Entgegenkommen  (с) 

успіх  (ч) успех  (ч) sukces  (ч) успех  (ч) Erfolg  (ч) 

геній  (ч) гений  (ч) geniusz  (ч) гений  (ч) Genie  (с) 

талант  (ч) талант  (ч) talent  (ч) талант  (ч) Talent  (с) 

дружба  (ж) дружба  (ж) przyjaźń  (ж) дарба  (ж) 

дружба  (ж) 

Freundschaft  (ж) 

турбота  (ж)   

опіка  (ж) 

забота  (ж)  

опека  (ж) 

troska  (ж) грижа (ж) 

опека  (ж) 

настойничество  (с) 

попечительство  (с) 

Fürsorge  (ж) 

бажання  (с) желание  (с) źyczenie  (с) желание  (с) Wunsch  (ч) 

шляхетність  (ж) благородство  (с) szlachetność  (ж) благородство  (с) Edelmut  (ч) 

закон  (ч) закон  (ч) prawo  (с)  

ustawa  (ж) 

закон  (ч) Gesetz  (с) 

велич  (ж) величие  (с) wielkość  (ж) 

ogrom  (ч) 

величие  (с) Größe  (ж) 

перемога  (ж) победа  (ж) zwycięstwo  (с) победа  (ж) Sieg  (ч) 

перевага  (ж) преимущество  (с) wyźszość  (ж) 

zaleta  (ж) 

предимство  (с) 

преимущество  (с) 

Vorzug  (ч) 

правда  (ж) правда  (ж) prawda  (ж) истина  (ж) Wahrheit  (ж) 

право  (с) право  (с) prawo  (с) право  (с) Recht  (с) 

справедливість  (ж) справедливость  (ж) sprawiedliwość  (ж) правда  (ж) 

правдина  (ж) 

Recht  (с) 
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справедливост  (ж) 

свідомість  (ж) сознание  (с) świadomość  (ж) съзнание  (с) Bewußtsein  (с) 

розум  (ч) ум  (ч) rozum  (ч) 

umyst  (ч) 

ум  (ч) Verstand  (ч) 

Sinn  (ч) 

мудрість  (ж) мудрость  (ж) mądrość  (ж) мъдрост  (ж) Weisheit  (ж) 

думка  (ж) мысль  (ж) myśl  (ж) мисъл  (ж) Gedanke  (ч) 

знання  (с) знание  (с) wiedza  (ж) знание  (с) Wissen  (с) 

пам’ять  (ж) память  (ж) pamięć  (ж) памет  (ж) Gedächtnis  (с) 

Andenken  (с) 

вдача  (ж) нрав  (ч)  

характер  (ч) 

character  (ч) нрав  (ч)  

характер  (ч) 

Charakter  (ч) 

почуття  (с) чувство  (с) czucie  (с) 

uczucie  (с) 

чувство  (с) 

усещане  (с) 

усет  (ч) 

Sinn  (ч) 

диво  (с) чудо  (с) cud  (ч) 

cudo  (с)  

dziw  (ч) 

чудо  (с) Wunder  (с) 

розрада  (ж) утешение  (с) pociecha  (ж) утешение  (с) Trost  (ч) 

Tröstung  (ж) 

розвага  (ж)  

забава  (ж)   

потіха  (ж) 

развлечение  (с)  

потеха  (ж) 

rozrywka  (ж) 

zabawa  (ж) 

развлечение  (с)  

забава  (ж)   

Unterhaltung  (ж) 

освіта  (ж)   

просвіта  (ж) 

образование  (с)  

просвещение  (с) 

wykształcenie  (с) 

oświata  (ж) 

образование  (с)  

просвещение  (с) 

просвета  (ж) 

Bildung  (ж) 

творчість  (ж) творчество  (с) twórczość  (ж) творчество  (с) Schaffen  (c) 

мистецтво  (с) искусство  (с) sztuka  (ж) изкуство  (с) Kunst  (ж) 

таємниця  (ж) тайна  (ж) tajemnica  (ж) тайна  (ж) Geheimnis  (с) 

пишнота  (ж) великолепие  (с) wspaniatość  (ж) великолепие  (с) Pracht  (ж) 

розкіш  (ж) роскошь  (ж) przepych  (ч) 

wystawność  (ж) 

разкош  (ч) 

лукс  (ч) 

Luxus  (ч) 
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спокій  (ч) покой (ч) spokój  (ч) покой (ч) 

спокойствие  (с) 

Ruhe  (ж) 

гідність  (ж) достоинство  (с) godnoś  (ж) достойнство  (с) Würde  (ж) 

позитивна якість  

(ж) 

достоинство  (с) zaleta  (ж) достойнство  (с) Wert  (ч) 

Vorzug  (ч) 

честь  (ж) честь  (ж) honor  (ч) 

zaszczyt  (ч) 

чест  (ж) Ehre  (ж) 

спасіння  (с) спасение  (с) zhawienie  (с) спасение  (с) Rettung  (ж) 

допомога (ж) помощь  (ж) pomoc  (ж) помощ  (ж) Hilfe  (ж) 

підтримка  (ж) поддержка  (ж) poparcie  (с) поддържка  (ж) 

подкрепа  (ж) 

Unterstützung  (ж) 

Beistand  (ч) 

пристрасть  (ж) страсть  (ж) namięność  (ж) страст  (ж) Leidenschaft  (ж) 

багатство  (с)  

заможність  (ж) 

богатство  (с) bogactwo  (с) богатство  (с) 

изобилие  (с) 

Reichtum  (ч) 

захист  (ч) 

оборона  (ж) 

защита  (ж) 

оборона  (ж) 

obrona  (ж)  защита  (ж) 

отбрана  (ж) 

Schutz  (ч) 

Verteidigung  (ж) 

Abwehr  (ж) 

похвала  (ж) похвала  (ж) pochwala  (ж) похвала  (ж) 

одобрение  (с) 

Lob  (с) 

нагорода  (ж)  

відзнака  (ж) 

награда  (ж)  

отличие  (с) 

nagroda  (ж) 

odznaczenie  (с) 

награда  (ж)  

отличие  (с) 

Belohnung  (ж) 

Auszeichnung  (ж) 

користь  (ж) польза  (ж) poźytek  (ч) 

korzyść  (ж) 

полза  (ж) Nutzen  (ч) 

Vorteil  (ч) 

    2 
зло  (с) зло  (с) zło  (с) зло  (с) Übel  (с) 

Böse  (с) 

злоба  (ж) злоба  (ж) złość  (ж) злоба  (ж) Bosheit  (ж) 

пекло  (с) ад  (ч) piekło  (с) ад  (ч) Hölle  (ж) 

гріх  (ч) грех  (ч) grzech  (ч) грях  (ч) 

грехота  (ж) 

Sünde  (ж) 

гнів  (ч) гнев  (ч) gniew  (ч) гняв  (ч) Zorn  (ч) 
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лють  (ж) ярость  (ж) wściektość  (ж) ярост  (ж) Wut  (ж) 

страх  (ч) страх  (ч) strach  (ч) страх  (ч) Angst  (ж) 

жах  (ч) ужас  (ч) przerażenie  (с)  

strach  (ч) 

ужас  (ч) Grauen  (с) 

Schrecken  (ч) 

ненависть  (ж) ненависть  (ж) nienawiść  (ж) ненавист  (ж) 

омраза  (ж) 

Haß  (ч) 

зрада  (ж) предательство  (с) 

измена  (ж) 

zdrada  (ж) 

przeniewiestwo  (с) 

предателство  (с) 

измяна  (ж) 

изневяра  (ж) 

Verrat  (ч) 

злочин  (ч) преступление  (с) przestępstwo  (с) 

występek  (ч) 

престъпление  (с) Verbrechen  (с) 

Frevel  (ч) 

хвороба  (ж) болезнь  (ж) choroba  (ж) болест  (ж) Krankheit  (ж) 

Leiden  (с) 

смерть  (ж) смерть  (ж) śmierć  (ж) смърт  (ж) Tod  (ч) 

домовина  (ж)   

труна  (ж) 

гроб  (ч) trumna  (ж) ковчег  (ч) 

гроб  (ч) 

Sarg  (ч) 

могила  (ж) могила  (ж) mogiła  (ж) гроб  (ч) Grab  (с) 

кладовище  (с) 

цвинтар  (ч) 

кладбище  (с) cmentarz  (ч) гробища  (мн) Friedhof  (ч) 

жалоба  (ж) траур  (ч) źałoba  (ж) траур  (ч) Trauer  (ж) 

скорбота  (ж) скорбь  (ж) źałość  (ж) скърб  (ж) 

тъга  (ж) 

Trauer  (ж) 

Gram  (ч) 

біда  (ж)  

лихо  (с) 

беда  (ж)   

несчастье  (с) 

bieda  (ж) беда  (ж)   

нещастие  (с) 

Unglück  (с) 

журба  (ж)  

сум  (ч) 

печаль  (ж) smutek  (ч) 

żal  (ч) 

печал  (ж) Kummer  (ч) 

Trauer  (ж) 

сльоза  (ж) слеза  (ж) łza  (ж) слъза  (ж) Träne  (ж) 

нудьга  (ж) скука  (ж) nuda  (ж) скука  (ж) 

отегчение  (с) 

Langweile  (ж) 

наруга  (ж) поругание  (с) zhańbienie  (с)  поругание  (с) 

оскверняване  (с) 

Schämung  (ж) 
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ганьба  (ж) позор  (ч) hańba  (ж) позор  (ч) Schmach  (ж) 

зневага  (ж) оскорбление  (с) obraza  (ж) 

ubliženie  (с) 

оскърбление  (с) Beleidigung  (ж) 

вада  (ж) изъян  (ч) szkoda  (ж) дефект  (ч) 

недостатък  (ч) 

повреда  (ж) 

Fehler  (ч) 

Mangel  (ч) 

помилка  (ж)  

хиба  (ж) 

ошибка  (ж) bład  (ч) 

omylka  (ж) 

грешка  (ж) Fehler  (ч) 

поразка  (ж) поражение  (с) poražka  (ж) поражение  (с) Niederlage  (ж) 

біль  (ч) боль  (ж) ból  (ч) 

boleść  (ж) 

болка  (ж) Schmerz  (ч) 

рана  (ж) рана  (ж) rana  (ж) рана  (ж) Wunde  (ж) 

тортури  (мн) пытка  (ж) tortura  (ж) мъчене  (с) 

измъчване  (с) 

Folter  (ж) 

жертва  (ж) жертва  (ж) ofiara  (ж) жертва  (ж) Opfer  (с) 

потвора  (ж) урод  (ч) potwór  (ч) 

potwora  (ж) 

урод  (ч) 

изрод  (ч) 

Mißgestalt  (ж) 

погроза  (ж) угроза  (ж) groźba  (ж) заплаха  (ж) 

закана  (ж) 

Drohung  (ж) 

загроза  (ж) 

небезпека (ж) 

опасность  (ж) niebezpieczeństwo  (с) опасност  (ж) Gefahr  (ж) 

невдача  (ж) неудача  (ж) niepowodzenie  (с) неуспех  (ч) 

несполука  (ж) 

Misserfolg  (ч) 

Pech  (с) 

пастка  (ж) западня  (ж) pałapka  (ж) 

postrzask  (ч) 

капан  (ч) 

примка  (ж) 

клопка  (ж) 

Falle  (ж) 

неволя  (ж) неволя  (ж) niewola  (ж) неволя  (ж) 

плен  (ч) 

рабство  (с) 

Sklaverei  (ж) 

самотність  (ж) одиночество  (с) samotność  (ж) самота  (ж) 

самотност  (ж) 

Einsamkeit  (ж) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


помста  (ж) месть  (ж) zemsta  (ж) мъст  (ж) 

отмъщение  (с) 

Rache  (ж) 

ревнощі  (мн) ревность  (ж) zazdrość  (ж) ревност  (ж) Eifersucht  (ж) 

змова  (ж) заговор  (ч) zmova  (ж) 

spisek  (ч) 

заговор  (ч) Verschwörung  (ж) 

Komplott  (ч) 

спокуса  (ж) соблазн  (ч) pokusa  (ж) съблазън  (ж) Versuchung  (ж) 

злидні  (мн) нищета  (ж) nędza  (ж) нищета  (ж) 

мизерия  (ж) 

сиромашия  (ж) 

Elend  (с) 

втрата  (ж) потеря  (ж) strata  (ж) загуба  (ж) 

загубване  (с) 

Verlust  (ч) 

перешкода  (ж) препятствие  (с) przeszkoda  (ж) препятствие  (с) Hindernis  (с) 

завада  (ж) помеха  (ж) zawada  (ж) пречка  (ж) 

спънка  (ж) 

Störung  (ж) 

недовіра  (ж) недоверие  (с) niedowierzanie  (с) 

nieufrość  (ж) 

недоверие  (с) Mißtrauen  (с) 

Argwohn  (ч) 

підозра  (ж) подозрение  (с) podejrzenie  (с) подозрение  (с) Verdacht  (ч) 

образа  (ж) обида  (ж) krzywda  (ж) обида  (ж) Kränkung  (ж) 

наклеп  (ч) 

обмова  (ж) 

клевета  (ж) 

оговор  (ч) 

obmowa  (ж) клевета  (ж) Verleumdung (ж)  

заборона  (ж) запрет  (ч) zakaz  (ч) забрана  (ж) 

възбрана  (ж) 

запор  (ч) 

Verbot  (с) 

шкода  (ж) ущерб  (ч) uszczerbek  (ч) 

strata nieufność  (ж) 

вреда  (ж) 

ущърб  (ч) 

щета  (ж) 

Nachteil  (ч) 

Schaden  (ч) 

кара  (ж)  

покарання  (с) 

наказание  (с)  

кара  (ж) 

kara  (ж) наказание  (с) Strafe  (ж) 

провина  (ж) вина  (ж) wina  (ж) вина  (ж) Schuld  (ж) 

Vergehen  (с) 

скрута  (ж) нужда  (ж) bieda  (ж) нужда  (ж) Not  (ж) 
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nędza  (ж) 

відраза  (ж)  

огида  (ж) 

отвращение  (с) wstręt  (ч) 

odraza  (ж) 

отвращение  (с) 

гадливост  (ж) 

Abscheu  (ч) 

Widerwillen  (ч) 

криза  (ж) кризис  (ч) kryzys  (ч) криза  (ж) Krise  (ж) 

війна  (ж) война  (ж) wojna  (ж) война  (ж) Krieg  (ч) 

суперечка  (ж) спор  (ч) spor  (ч)  

polemika  (ж) 

спор  (ч) Streit  (ч) 

сварка  (ж) ссора  (ж) kłotnia  (ж) кавга  (ж) 

караница  (ж) 

свада  (ж) 

Zank  (ч) 

сутичка  (ж) столкновение  (с) zajście  (с) стълкновение  (с) Zusammenstoß  (ч) 

боротьба (ж) борьба  (ж) walka  (ж) борба  (ж) Kampf  (ч) 

ворожнеча  (ж) вражда  (ж) wrogość  (ж) вражда  (ж) Feindschaft  (ж) 

зброя  (ж) оружие  (с) ozęż  (ч) 

broń  (ж) 

оръжие  (с) Waffe  (ж) 

отрута  (ж) яд  (ч) jad  (ч) 

trucizna  (ж) 

отрова  (ж) Gift  (с) 

битва  (ж) сражение  (с) bitwa  (ж) бой  (ч) Schlacht  (ж) 

загибель  (ж) гибель  (ж) zguba  (ж) гибел  (ж) Untergang  (ч) 

Verderben  (с) 

брехня  (ж) ложь  (ж) kłamstwo  (с) 

falsz  (ч) 

лъжа  (ж) Lüge  (ж) 

омана  (ж)  

ошуканство  (с)  

обман  (ч)  

ошука  (ж) 

обман  (ч) oszukanstwo  (с) измама  (ж) 

лъжа  (ж) 

заблуда  (ж) 

Betrug  (ч) 

розпуста  (ж) разврат  (ч) rozpusta  (ж) разврат  (ч) Unzucht  (ж) 

підступність  (ж) коварство  (с) podstępność  (ж)  

postęp  (ч) 

коварство  (с) Tücke  (ж) 

зневіра  (ж) упадок  (ч)  

уныние  (с) 

smutek  (ч)  

troska  (ж) 

изневира  (ж) 

упадък  (ч)  

Niedergang  (ч) 

Verzagtheit  (ж) 
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униние  (с) 

скръб  (ж) 

зваба  (ж) обольщение  (с) uwodzenie  (с) илюзия  (ж) 

съблазън  (ж) 

Verführung  (ж) 

досада  (ж) досада  (ж) przykrość  (ж) досада  (ж) 

разлразнение  (с) 

яд  (ч) 

Verdruß  (ч) 

пиха  (ж) высокомерие  (с) zarozumiałość  (ж) високомерие  (с) 

надменност  (ж) 

Hochmut  (ч) 

заздрість  (ж) зависть  (ж) zawiść  (ж) завист  (ж) Neid  (ч) 

розпука  (ж)  

розпач  (ч) 

отчаяние  (с) rozpacz  (ч) отчаяние  (с) Verzweiflung  (ж) 

втома  (ж) усталость  (ж) zmęczenie  (с) умора  (ж) Müdigkeit  (ж) 

турбота  (ж)  

занепокоєння  (с) 

забота  (ж)  

беспокойство  (с) 

frasunek  (ч)  

kłopot  (ч) 

грижа  (ж)  

беспокойство  (с) 

Sorge  (ж) 

 

 

Французька мова Іспанська мова Італійська мова Новогрецька мова Іврит  

bien  (ч) bien  (ч) bénet  (ч) καλό  (с) (ж)  hb=oe 

(ч)  boe 
vertu  (ж) virtud  (ж) virtú  (ж) αρετή  (ж) (ч)  d_v_i_ 

(ж)  hl=i=m 
accord  (ч) acuerdo  (ч) accòrdo  (ч) συμφωνία  (ж) 

συγχατάθεση  (ж) 
(ж)  hm=ּכ=Mh- 

cœur (ч) corazón  (ч) cuòre  (ч) καρδιά  (ж) (ч)  bl- 
âme  (ж) alma  (ж) ànima  (ж)  

animo  (ч) 

ψυχή  (ж) (ж)  hm=w=n 

(ж)  wp3n3 
amour  (ч) amor  (ч) amóre  (ч) αγάπη  (ж) (ж)  hb=h7A 
confiance  (ж) 

credit  (ч) 

confianza  (ж) féde  (ж)  

crédito  (ч) 

εμπιστοσύνη  (ж) (ч)  Nvma2 
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foi  (ж) fe  (ж) féde  (ж) πίστη  (ж) 

εμπιοτοσύνη  (ж) 
(ч)  Noce=yb< 

(ж)  hn=Vma3 
espoir  (ч) 

espérance  (ж) 

esperanza  (ж) speranza  (ж) ελπίδα  (ж) (ж)  hvv=qt 

bonheur  (ч) dicha  (ж)  

felicidad  (ж) 

felicità  (ж) ευτυχία  (ж) (ч)  lv=m- 

(ч)  rw3oa 
santé  (ж)  salud  (ж) salute  (ж) υγεία  (ж) (ж)  tVayrb< 
beauté  (ж) belleza  (ж) bellézza  (ж) ομορφιά  (ж) 

κάλλος  (с) 
(ч)  yon 

(ч)  yכ-oy 
conscience  (ж) conciencia  (ж) consciènza  (ж) συνείδηση  (ж) (ч)  NVp<im- 
reve  (ч) sueño  (ч) sogno  (ч) όνειρο  (с) (ч)  solc1 
imagination  (ж) imaginación  (ж) immaginazióne  (ч) φαντασία  (ж) (ч)  Noymd- 
joie  (ж) alegria  (ж) 

gozo  (ч) 

giòia  (ж) 

giúbilo  (ч)  

μεάλη χαρα  (ж) (ж)  hc=mw 

sourire  (ч) sonrisa  (ж) sorriso  (ч) χαμόγελο  (с) (ч)  Kvyc- 
destin  (ч) 

sort  (ч) 

destino  (ч) destino  (ч)  

sórte  (ж) 

μοίρα  (ж) 

γραφτό  (с) 

τύχη  (ж) 

(ч)  lr=og 

liberte  (ж) libertad  (ж) libertà  (ж) ελευθερία  (ж) (ж)  tVryc2 

(ч)  wk3oc 
pouvoir  (ч) poder  (ч) potére  (ч) εξουσία  (ж) (ч)  Noelw 
force  (ж) /  

vigueur  (ж) 

fuerza  (ж) /  

vigor  (ч) 

fórza  (ж) / 

vigòre  (ч) 

δύναμη  (ж) / 

σφρίγος  (ч) 
(ж)  tl3oכy 

(ч)  c-oּכ<  

(ч)  Xr=m= 
volonté  (ж) voluntad  (ж) volontà  (ж) βούληση  (ж) 

θέληση  (ж) 
(ч)  Noxr= 

courage  (ч) 

vaillance  (ж) 

valor  (ч) 

valentia  (ж) 

coràggio  (ч) 

valore  (ч) 

κουράγιο  (с) 

ανδρεία  (ж) 
(ч)  bl3~Xm7oa 

(ч)  cor~zoi 
gloire  (ж) gloria  (ж) glòria  (ж) φήμη  (ж) (ж)  hl=yh1t 
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δόξα  (ж) 

consideration  (ж) 

respect  (ч) 

respeto  (ч)  

estimacio  (ж) 

rispètto  (ч)  

stima  (ж) 

σεβασμός  (ч) (ч)  dokk<= 

respect  (ч) 

estime  (ж) 

respeto  (ч) rispètto  (ч)  

stima  (ж) 

τιμή  (ж)  

εκτίμηση  (ж) 
(ч)  dokk<= 

reconnaissance  (ж)  

gratitude  (ж) 

agradecimiento  (ч)  

gratitud  (ж) 

gratitúdine  (ж) ευγνωμοσύνη  (ж) (ж)  hb=oetr-ּכ<=h- 

expiation  (ж) expiación  (ж) espiaménto  (ч)  

espiazióne  (ж) 

εξιλέωση  (ж) (ж)  hr=p<2k2l4 

entrain  (ч) 

enthousiasme  (ч) 

animación  (ж)  

entusiasmo  (ч) 

entusiasmo  (ч) ενθουσιασμός  (ч) 

συγκίνηση  (ж) 
(ж)  tVbh7l-th1 

cordialité  (ч) cordialidad  (ж) cordialità  (ж) καταδεκτικότητα  (ж) (ж)  Myc1roa~tM-

n=כh- 
succès  (ч) éxito  (ч) succèsso  (ч) θρίαμβος  (ч) (ж)  hc=l=xh- 
génie  (ч) genio  (ч) gènio  (ч) ιδιοφυία  (ж) 

μεγαλοφυία  (ж) 
(ч)  NyOag= 

talent  (ч) talento  (ч) talènto  (ч) ταλέντο  (с) (ч)  Norw=yּכ 
amitié  (ж) amistad  (ж) amicizia  (ж) φιλία  (ж) (ж)  tVir2 
soin  (ч) cuidado  (ч) cura  (ж) φροντίδα  (ж) (ж)  bl2~tm2VSt 
désir  (ч) deseo  (ч) desidèrio  (ч)  

voglia  (ж) 

επιθυμία  (ж) (ч)  qw3c 

(ч)  Noir= 
noblesse  (ж) nobleza  (ж) nobilità  (ж) εύγένεια  (ж) (ж)  tVlyxa 
loi  (ж) ley  (ж) légge  (ж) νόμος  (ч) (ч)  Nyr 

(ч)  qoc 
grandeur  (ж) grandeza  (ж) grandézza  (ж) μεγαλείο  (с) (ч)  dvOh 

(ж)  hl=Vdg 
victoire  (ж) victoria  (ж) vittòria  (ж) νίκη  (ж) (ч)  Nocx=yn 
avantage  (ч) ventaja  (ж) preferènza  (ж) πλεονέκτημα  (с) (ж)  tVpydi7 

(ч)   Nort 
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vérité  (ж) verdad  (ж) verità  (ж) 

véro  (ч) 

αλήθεια  (ж) (ж)  tm3a3 

droit  (ч) derecho  (ч) diritto  (ч) δικαίωμα  (с) (ж)  tVkz 
justice  (ж) justicia  (ж) giustézza  (ж) δίκαιο  (с) (ч)  rw3oy 
conscience  (ж) conciencia  (ж) conoscènza  (ж) 

sènso  (ч) 

αίσθηση  (ж) 

συναίσθημα  (с) 
(ж)  hi=d=ot 

esprit  (ч) inteligencia  (ж) ménte  (ж) 

sénno  (ч) 

μυαλό  (с) (ж)  hm=koc 

(ч)  lk3w3 
sagesse  (ж) sabiduria  (ж) saggézza  (ж) 

sénno  (ч) 

σοφία  (ж) (ж)  hm=koc 

pensée  (ж) pensamiento  (ч) pensièro  (ч) σκέψη  (ж) 

ιδέα  (ж) 
(ч)  Noyi4r- 

(ж)  hk=w=cm- 
connaissance  (ж) conociemiento  (ч) conoscènza  (ж) γνώση  (ж) (ж)  hv=3<>ּכh 

(ж)  hi3ydy 

(ч)   id-y 3 
mémoire  (ж) memoria  (ж) memòria  (ж) μνήμη  (ж) (ч)   rk3z2  
caractère  (ч) 

naturel  (ч) 

carácte  (ч) caràttere  (ч) χαρακτήρας  (ч) (ч)  yp-oa 

sens  (ч) 

sentiment  (ч) 

sentido  (ч) 

sentimiento  (ч) 

sènso  (ч) αίσθημα  (с) (ч)   wg3r3 

miracle  (ч) 

prodige  (ч) 

milagro  (ч) 

prodigio  (ч) 

miràcolo  (ч) θαύμα  (с) 

θαυμάσιο  (с) 
(ч)  sn2 

(ч)  al=p<3 
consolation  (ж) consuelo  (ч) consolazióne  (ж) 

confòrto  (ч) 

παρπγορία  (ж) (ж)  hm=c=n3 

distraction  (ж) 

divertissement  (ч) 

amusement  (ч) 

distracción  (ж) 

diversión  (ж) 

divertiménto  (ч) 

distrazióne  (ж) 

 

διασκέδαση  (ж) 

 
(ч)  rVdyk<- 

(ч)  i-Vwi7w 

instruction  (ж) instrucción  (ж) istruzióne  (ж) εκπαίδευση  (ж) (ч)  dVnyc1  

(ж)  hl=k<=wc- 
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création  (ж) creación  (ж) creazióne  (ж) δημιουργικότητα  (ж) (ж)  hr=yxy4 
art  (ч) arte  (ч), (ж) arte  (ж) τέχνη  (ж) (ж)  tVnm-oa 
mystère  (ч) misterio  (ч) mistero  (ч) μυστήριο  (с) 

μυστικό  (с) 
(ж)  hm-Vli7t- 

(ч)  dos 
magnificence  (ж) 

faste  (ч) 

magnificencia  (ж) magnificènza  (ж) μεγαλοπρέπεια  (ж) (ч)  rh3vz 

(ч)  ra3k<<> 
luxe  (ч) lujo  (ч) lusso  (ч) 

fasto  (ч) 

πολυτέλεια  (ж) (ч)  doh 

repos  (ч) 

paix  (ж) 

quietud  (ж) 

sosiego  (ч) 

reposo  (ч) 

pace  (ж) 

quiete  (ж) 

πρεμία  (ж) (ч)  eq3w 

(ж)  hv=vlw2 

dignité  (ж) dignidad  (ж) dignità  (ж) αξιοπρέπεια  (ж) (ч)  dobk=< 
mérite  (ч) mérite  (ч) pregio  (ч) 

merito  (ч) 

αξία  (ж) 

προσόν  (с) 
(ч)  dr3i3 

(ж)  hl=i7m- 
honneur  (ч) honor  (ч) onore  (ч) τιμή  (ж) (ч)  dobk<>= 
salut  (ч) salvación  (ж) salvezza  (ж) 

salvataggio  (ч) 

σωτηρία  (ж) (ч)  hl=x=h- 

aide  (ж) ayuda  (ж) aiuto  (ж) 

assistenza  (ж) 

βοήθεια  (ж) (ч)  i-Vys 

(ж)  hr=zi3 
soutien  (ч) 

appui  (ч) 

apoyo  (ч) 

sostén  (ч) 

appoggio  (ч) 

sostegno  (ч) 

ύποστήριξη  (ж) (ч)  i-Vys 

(ж)  hk=ym1c 
passion  (ж) pasión  (ж) passione  (ж) 

adore  (ч) 

πάθος  (с) (ж)  hv_vat 

fortune  (ж) 

richesse  (ж) 

riqueza  (ж) ricchezza  (ж) πλούτη  (ж) 

περιουσία  (ж) 

πλούτος  (ч) 

(ч)  rx=oa   

(ч)  rw3oi 

défense  (ж) defensa  (ж) difesa  (ж) άμυνα  (ж) 

προστασία  (ж) 
(ж)  hn=g-h2 

éloge  (ч) elogio  (ч) lóde  (ж) έπαινος  (ч) (ч)  tbw 
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εγχώμιο  (с) 

récompense  (ж) recompensa  (ж) 

premio  (ч) 

ricompensa  (ж) 

premio  (ч) 

ανταμοιβή  (ж) 

παράσημο  (с) 

βραβείο  (с) 

(ч)  sr=ּכ< 

utilité  (ж) 

intérêt  (ч) 

utilidad  (ж) 

provecho  (ч) 

utilita  (ж) 

vantaggio  (ч) 

όφελος  (с) 

σκοπός  (с) 

ωφέλεια  (ж) 

(ж)  tl3i3oc 

     
mal  (ч) mal  (ч) male  (ч) κακó  (с) (ж)  hi=r=   

(ч)  iw=r= 

(ч)  i-vr 
méchanceté  (ж) rencor  (ч) 

maldad  (ж) 

cattiveria  (ж)  

rancóre  (ч)  

malànimo  (ч) 

κακοβουλία  (ж) (ч)  zg=or 

(ч)  סi-p<7 

enfer  (ч) infierno  (ч) infèrno  (ч) κόλαςη  (ж) (ч)  tpot 
péche  (ч) pecado  (ч) peccato  (ч) αμαρτία  (ж)  

αμάρτημα  (с) 
(ч)  aec2 

colère  (ж) ira  (ж) ira  (ж)  

∫dégno  (ч) 

θυμός  (ч) (ч)  סiכ< 

fureur  (ж) furia  (ж) furia  (ж) λύσσα  (ж) (ч)  si2vz 
peur  (ж) miedo  (ч) paúra  (ж)  

timóre  (ч) 

φόβος  (ч) (ч)  ar=om 

(ж)  hm=ya2 
effroi  (ч) horror  (ч) terróre  (ч) τρόμος  (ч) 

φρίκη  (ж) 
(ч)  dc-p< 

(ж)  hm=ya2 
haine  (ж) odio  (ч) òdio  (ч) μíσος  (с) (ж)  hZnw1 
trahison  (ж) traición  (ж) tradiménto  (ч) προδοσíα  (ж) (ж)  hl1yim4 
crime  (ч) 

délit  (ч) 

delito  (ч) 

crimen  (ч) 

delitto  (ч) έγκλημα  (с) 

αδíκμα  (с) 
(ж)  hr=yni 

(ч)  iw-vp< 
maladie  (ж) enfermedad  (ж) malattía  (ж) ασθένεια  (ж) (ж)  hl-cm- 
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mal  (ч) male  (ч) 

mort  (ж) muerte  (ж) mòrte  (ж) θάνατος  (ч) (ж)  ht=ym1 

(ч)  tvv3m= 
cercueil  (ч) ataud  (ч) bara  (ж) φέρετρο  (с) (ч)  syt1m2~Nvra7 
tombe  (ж) 

tombeau  (ч) 

tumba  (ж) tómba  (ж) μνήμα  (с) 

τύμβος  (ч) 
(ч)  vb=q3  

cimetière  (ч) cementerio  (ч) 

camposanto  (ч) 

cimitèro  (ч) νεκροταφεíο  (с) 

κοιμητήριο  (с) 
(ч)  tvrb=q~tyb2< 

deuil  (ч) luto  (ч) lutto  (ч) πένθους  (с) (ж)  tVlb2a7 

(ч)  lb3a2 
chagrin  (ч) dolor  (ч) affliziòne  (ж) 

dolore  (ч) 

ολίφη  (ж) (ч)  lk3a2 

malheur  (ч) desgracia  (ж) 

infortunio  (ч) 

di∫gràzia  (ж) ατυχíα  (ж) 

συσνιχημα  (с) 
(ж)  hr=x= 

(ж)  hq=Vxm4 
tristesse  (ж) tristeza  (ж) tristézza  (ж) 

dolore  (ч) 

μελαγχολíα  (ж) (ж)  hgVt 

(ч)  Nvgy= 
larme  (ж) lagrima  (ж) làcrima  (ж) δάκρυ  (с) (ч)  im-d= 

(ж)  hi=md 
ennui  (ч) aburrimiento  (ч) 

tedio  (ч) 

nòia  (ж) 

tedio  (ч) 

θλίψη  (ж) 

βαρυθυμία  (ж) 
(ч)  sVmi-yw 

outrage  (ч) 

profanation  (ж) 

profanación  (ж) profanazióne  (ж) 

oltraggio  (ч) 

βεβήλωση  (ж) (ч)  wd=oqh=  

lVlyc= 
infamie  (ж) 

opprobre  (ч) 

vergũenza  (ж) di∫onóre  (ч) 

infámia  (ж) 

ντροπή  (ж) (ж)  hm=ylk< 

(ч)  Noyz=yn<> 
outrage  (ч) insulto  (ч) insulto  (ч) 

ingiúria  (ж) 

προσβολή  (ж) (ж)  hi=yg-p< 

défaut  (ч) defecto  (ч) difètto  (ч) ελáττωμα  (с) (ч)  Vors=yc= 
faute  (ж) falta  (ж) 

error  (ч) 

∫baglio  (ч) 

erróre  (ч) 

λáθος  (с) (ж)  tVie= 
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défaite  (ж) derrota  (ж) disfatta  (ж) ήττα  (ж) (ж)  hs=Vnt 
douleur  (ж) dolor  (ч) dolóre  (ч) πóνος  (ч) (ч)  bak< 
plaie  (ж) herida  (ж) ferita  (ж) τραύμα  (с) 

πληγή  (ж) 
(ч)  ix-k<3 

torture  (ж) tormento  (ч) 

tortura  (ж) 

tortura  (ж) 

torménto  (ч) 

βασανιστήριο (с) (ч)  yVnyi 

sacrifice  (ч) 

victime  (ж) 

sacrificio  (ч) 

victima  (ж) 

sacrificio  (ч) 

vittima  (ж) 

θύμα  (с) (ч)  Nb=<rvq 

monstre  (ч) 

être défforme  (ч) 

monstruo  (ч) mòstro  (ч) τέρας  (с) (ч)  rViyk< 

menace  (ж) amenaza  (ж) minaccia  (ж) απειλή  (ж) (ч)  sVya1 
danger  (ч) 

risque  (ч) 

peligro  (ч) pericolo  (ч) κίνδυνος  (ч) (ж)  hn=ּכ=<s- 

malchance  (ж) 

échec  (ч) 

fracaso  (ч) di∫avventura  (ж) 

insuccèsso  (ч) 

αποτυχία  (ж) (ч)  hc=l=xh-~vs3oc 

piège  (ч) trampa  (ж) 

lazo  (ч) 

tràppola  (ж) 

trabocchétto  (ч) 

παγίδα  (ж) (ч)  ck2< 

(ж)  tr3vk<lm1 
esclavage  (ч) esclavitud  (ж) 

cautiverio  (ч) 

schiavitú  (ж) 

servaggio  (ч) 

αιχμαλωσία  (ж) (ч)  ybw3 

solitude  (ж) soledad  (ж) solitúdine  (ж) 

i∫olaménto  (ч) 

μοναξιά  (ж) (ж)  tVdydn< 

vengeance  (ж) venganza  (ж) vendetta  (ж) εκδίκηση  (ж) (ж)  hm=q=n    
jalousie  (ж) celos  (ч) gelosia  (ж) ξήλια  (ж) (ж)  hZnq 
complot  (ч) 

conspiration  (ж) 

complot  (ч) 

conspiración  (ж) 

congiura  (ж) 

complotto  (ч) 

συνωμοσία  (ж) (ч)  rw3q3 

tentation  (ж) tentación  (ж) tentazióne  (ж) πειρασμóς  (ч) (ч)  Noyt=yp<>2 
misère  (ж) miseria  (ж) mi∫èria  (ж) μιξέρια  (ж)    

φτώχεια  (ж)   

πενία  (ж) 

(ж)  tVld2 

perte  (ж) perdida  (ж) pèrdita  (ж) απώλεια  (ж)  (ж)  hd=yb2a7 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


χάσιμο  (с) 

obstacle  (ч) 

empêchment  (ч) 

obstaculo  (ч) ostàcolo  (ч) εμπόδιο  (с) (ч)  soסcm- 

contretemps  (ч) impedimento  (ч) impediménto  (ч) παρεμπόδιση  (ж) (ч)  lvwkm- 
méfiance  (ж) desconfianza  (ж) diffidènza  (ж) δυσπιστία  (ж) (ч)  Nvma2~ya 
soupçon  (ч) sospecha  (ж) sospètto  (ч) υποψία  (ж) (ч)  dw1c2 
vexation  (ж) 

offense  (ж) 

ofenza  (ж) offésa  (ж) προσβολή  (ж) (ж)  hi=yg1p< 

(ч)  Nvb<li3 
calomnie  (ж) 

dénonciation  (ж) 

calumnia  (ж) 

 

calúnnia  (ж) 

 

ουχοφαγτία  (ж) 

διαβολή  (ж) 
 

défense  (ж) 

interdiction  (ж) 

prohibición  (ж) 

interdicción  (ж) 

interdiziòne  (ж)  

diviéto  (ч) 

απαγόρευση  (ж) (ч)  rVסya 

dommage  (ч) 

détriment  (ч) 

daño  (ч) danno  (ч) ξημιά  (ж) (ч)  d2סph3 

punition  (ж) 

châtiment  (ч) 

castigo  (ч) punizióne  (ж)  

castigo  (ч) 

τιμωρία  (ж) (ч)  wyni-h-l4 

faute  (ч) 

tort  (ч) 

culpa  (ж) cólpa  (ж) ενοχή  (ж) (ж)  hm=wa- 

pauvreté  (ж) pobreza  (ж) miseria  (ж) οτέρηση  (ж) (ч)  yn-oi 

(ч) Rroסcm- 
dégoût  (ч)   

aversion  (ж) 

aversion  (ж) disgusto  (ч)  

schifo  (ч) 

αηδία  (ж) (ч)  wp=n~li=vg 

(ж)  hd=ylס 
crise  (ж) crisis  (ж) crisi  (ж) κρίση  (ж) (ч)  rp<wm- 
guerre  (ж) guerra  (ж) guerra  (ж) πόλεμος  (ч) (ж)  hm=c=lm= 
discussion  (ж)  disputa  (ж)  litigio  (ч)  

 

συξήτηηση  (ж) 

λογομαχία  (ж) 
(ч)  c-Vכ<yv 

débat  (ч)  

querelle (ж) 

riña  (ж) alterco  (ч) καβγάς  (ч)  (ж)  tq=olcm- 

conflit  (ч) 

collision  (ж) 

conflicto  (ч)  scontro  (ч) αντίθεση  (ж) (ж)  dVסkyס 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


lutte  (ж) lucha  (ж) lotta  (ж) αγώνας  (ч) (ж)  hm=c=lm1 

(ч)  qQb=a7m- 
animosité  (ж) enemistad  (ж) inimicizia  (ж) εχθρότητα  (ж) (ж)  hZnS- 

(ж)  hn=ye- 
armes  (мн) arma  (ж) arma  (ж) όπλο  (с) (ч)  qw3n2 
poison  (ч) 

toxique  (ч) 

veneno  (ч) veléno  (ч) δηλητήριο  (с) 

φαρμάκι  (с) 
(ч)  li-r--   

(ч)  sr3a3 
bataille  (ж) combate  (ч) 

batalla  (ж) 

battaglia  (ж) αγωνιστικότητα  (ж) (ч)  br=q 

perte  (ж) perecimiento  (ч) morte  (ж) 

distruzione  (ж) 

όλεθρος  (ч) 

καταστροφή  (ж) 
(ч)  Nvyl=כ< 

(ж)  Nvdb2a7 
mesonge  (ч) mentira  (ж) 

embuste  (ч) 

menzógna  (ж) ψέμα  (с) (ч)  rq3w3 

tromperie  (ж)  

supercherie  (ж) 

engaño  (ч) 

embuste  (ч) 

inganno  (ч) 

frode  (ж)  

imbroglio  (ч) 

απάτη  (ж)  

ζεγέλασμα  (с) 

δόλος  (ч) 

(ж)  tym1rt- 

(ж)  tVam=v - 

débauche  (ж) libertinaje  (ч) vita dissoluta  (ж) λαγνεία  (ж)  

ασέλγεια  (ж) 
(ж)  tVxyd-p< 

perfidie  (ж) perfidia  (ж) perfidia  (ж)  

slealtà  (ч) 

υπουλότητα  (ж) (ч)  ynodzhS=im- 

(ж)  tVynorz 
abattement  (ч) abatimiento  (ч) tristezza  (ж)  

malinconia  (ж) 

συντριβή  (ж) (ж)  hd=yry 

illusion  (ж)  

seduction  (ж) 

seducción  (ж) tentazione  (ж) αποπλάνηση  (ж)  

ζελόγιασμα  (с)  

δελεασμός  (ч) 

(ж)  hy+v+h= 

dépit  (ч) enfado  (ч) stizza  (ж) 

dispètto  (ч) 

ενόχληση  (ж) (ж)  c-Vr~tr-om 

(ч)  di-x 
morque  (ж)   

orgueil  (ч) 

altaneria  (ж) 

altivez  (ж) 

alterigia  (ж) αλαζονεία  (ж) (ж)  tVryhy 

(ч)  bhv - 
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envie  (ж) envidia  (ж) invidia  (ж) ζήλια  (ж) 

φθόνος  (ч) 
(ж)  hZnq 

disespoir  (ч) desesperación  (ж) disperazione  (ж) απελπισία  (ж) (ч)  wVay 
fatigue  (ж) cansancio  (ч) 

fatiga  (ж) 

stanchezza  (ж) κούραση  (ж) (ж)  tVpy1y1i7 

souci  (ч) preocupación  (ж) premura  (ж)  

cura  (ж) 

δυσκολία  (ж)  

πρόβλημα  (с) 
(ж)  hg2a7d- 

 

 

III 

Українська мова Російська мова Польська мова        Болгарська мова Німецька мова 

1 
планета  (ж) планета  (ж) planeta  (ж) планета  (ж) Planet  (ч) 

природа  (ж) природа  (ж) przyroda  (ж) природа  (ж) Natur  (ж) 

весна  (ж) весна  (ж) wiosna (ж) пролет  (ж) Frühling  (ч) 

літо  (с) лето  (с) lato  (с) лято  (с) Sommer  (ч) 

осінь  (ж) осень  (ж) jesień  (ж) осен  (ж) Herbst  (ч) 

зима  (ж) зима  (ж) zima  (ж) зима  (ж) Winter  (ч) 

небо  (с) небо  (с) niebo  (с) небо  (с) Himmel  (ч) 

світло  (с) свет  (ч) światło  (с) виделина  (ж) Licht  (с) 

сяйво  (с) сияние  (с) blask  (ч) 

połysk  (ч) 

сияние  (с) Glanz  (ч) 

Leuchten  (с) 

сонце  (с) солнце  (с) słońce  (с) сълнце  (с) Sonne  (ж) 

місяць  (ч) луна  (ж) 

месяц  (ч) 

księźyc  (ч) 

miesiąc  (ч) 

now  (ч) 

луна (ж) 

месец  (ч) 

месечина  (ж) 

Mond  (ч) 

зірка  (ж) звезда  (ж) gwiazda  (ж) звезда  (ж) Stern  (ч) 

сузір’я (с) созвездие  (с) gwiazdorbiór  (ч) съзвездие  (с) Sternbild   (с) 

веселка  (ж) радуга  (ж) tęsza  (ж) дъга  (ж) Regenbogen  (ч) 

блискавка  (ж) молния  (ж) błyskawica  (ж) 

piorun  (ч) 

светкавица  (ж) 

молния  (ж) 

Blitz  (ч) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


темрява  (ж) тьма  (ж) ciemność  (ж) мрак  (ч) 

тьма  (ж) 

Dunkelheit  (ж) 

Finsternis  (ж) 

сутінки  (мн) сумерки  (мн) zmrok  (ч) дрезгавина  (ж) Dämmerung  (ж) 

тінь  (ж) тень  (ж) cień  (ч) сянка  (ж) Schatten  (ч) 

дощ  (ч) дождь  (ч) deszcz  (ч) дъжд  (ч) Regen  (ч) 

злива  (ж) ливень  (ч) ułewa  (ж) проливен дъжд  (ч) 

порой  (ч) 

Regenguß  (ч) 

Platzregen  (ч) 

гроза  (ж) 

громовиця  (ж) 

гроза  (ж) burza  (ж) буря  (ж)  с гръм и мълнии Gewitter  (с) 

грім  (ч) гром  (ч) grzmot  (ч) 

grom  (ч) 

гръмеж  (ч) 

гръмотевица  (ж) 

Donner  (ч) 

град  (ч) град  (ч) grad  (ч) град  (ч) 

градушка  (ж) 

Hagel  (ч) 

вітер  (ч) ветер  (ч) wintr  (ч) ветер  (ч) Wind  (ч) 

промінь  (ч) луч  (ч) promień  (ч) лъч  (ч) Strahl  (ч) 

хмара  (ж) туча  (ж) 

облако  (с) 

chmura  (ж) облак  (ч) Wolke  (ж) 

сніг  (ч) снег  (ч) śnieg  (ч) сняг  (ч) Schnee  (ч) 

паморозь  (ж) иней  (ч) 

изморозь  (ж) 

szron  (ч) скреж  (ч) 

слана  (ж) 

Rauhreif  (ч) 

крига  (ж) лёд  (ч) lód  (ч) лед  (ч) Eis  (с) 

заметіль  (ж) 

завірюха  (ж) 

метель  (ж) zamieć  (ж) 

zawieja  (ж) 

снежна  буря  (ж) 

фъртуна  (ж) 

Schneesturm  (ч) 

хуртовина  (ж) вьюга  (ж) zawieja  (ж) виелица  (ж) Schneesturm  (ч) 

Schneegestöber  (с) 

буревій  (ч) ураган  (ч)  ураган  (ч) Orkan  (ч) 

туман  (ч) туман  (ч) mgla  (ж) мъгла  (ж) Nebel  (ч) 

мороз  (ч) мороз  (ч) mroz  (ч) студ  (ч) 

мраз  (ч) 

Frost  (ч) 

холод  (ч) холод  (ч) chłod  (ч) 

zimno  (с) 

студ  (ч) 

 

Kälte  (ж) 
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відлига  (ж) оттепель  (ж) odwilź  (ж) затопляне  (с) Tauwetter  (с) 

тепло  (с) тепло  (с) ciepło  (с) топлина  (ж) Wärme  (ж) 

спека  (ж) жара  (ж) upał  (ч) зной  (ч) 

пек  (ч) 

жега  (ж) 

горещина  (ж) 

Hitze  (ж) 

посуха  (ж) засуха  (ж) posucha  (ж) суша  (ж) 

засуха  (ж) 

Dürre  (ж) 

погода  (ж) погода  (ж) pogoda  (ж) погода  (ж) Wetter  (с) 

негода  (ж) ненастье  (с) niepogoda  (ж) лошо  (с) 

дъждовно време  (с) 

Unwetter  (с) 

2 
повітря  (с) воздух  (ч) powietrze  (с) въздух  (ч) Luft  (ж) 

вогонь  (ч) огонь  (ч) ogień  (ч) огон  (ч) Feuer  (с) 

Brennen  (с) 

полум’я  с) пламя  (с) płomień (ч) пламък  (ч) Flamme  (ж) 

багаття (с) 

вогнище (с) 

ватра (ж) 

костер  (ч) ognisko (с) 

stos (ч) 

клада  (ж) 

огон  на открито  (ч) 

Scheiterhaufen  (ч) 

вогнище  (с) очаг  (ч) ognisko  (с) огнище  (с) Herd  (ч) 

пожежа  (ж) пожар  (ч) poźar  (ч) пожар  (ч) Brand  (ч) 

іскра  (ж) искра  (ж) iskra  (ж) искра  (ж) Funke  (ч) 

земля  (ж) земля  (ж) ziemia  (ж) земя  (ж) Erde  (ж) 

метал  (ч) металл  (ч) metal  (ч) метал  (ч) Metall  (с) 

вода  (ж) вода  (ж) woda  (ж) вода  (ж) Wasser  (с) 

3    3 
рідина  (ж) жидкость  (ж) płyn  (ч) 

ciecz  (ж) 

течност  (ж) Flüssigkeit  (ж) 

волога  (ж) влага  (ж) wilgoć  (ж) влага  (ж) 

течност  (ж) 

вода  (ж) 

Feuchtigkeit  (ж) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


крапля  (ж) капля  (ж) kropla  (ж) капка  (ж) Tropfen  (ч) 

роса  (ж) роса  (ж) rosa  (ж) роса  (ж) Tau  (ч) 

течія  (ж) течение  (с) bieg  (ч) 

prąd  (ч) 

течение  (с) Strömung  (ж) 

потік  (ч) поток  (ч) potok  (ч) поток  (ч) 

ручей  (ч) 

Strom  (ч) 

річка  (ж) река  (ж) rzeka  (ж) река  (ж) Fluß  (ч) 

озеро  (с) озеро  (с) jezioro  (с) озеро  (с) See  (ч) 

море  (с) море  (с) morze  (с) море  (с) Meer  (с) 

See  (ж) 

хвиля  (ж) волна  (ж) fala  (ж) вълна  (ж) Welle  (ж) 

океан  (ч) океан  (ч) ocean  (ч) океан  (ч) Ozean  (ч) 

спрага  (ж) жажда  (ж) pragnienie  (с) жажда  (ж) Durst  (ч) 

криниця  (ж) колодец  (ч) studnia  (ж) кладенец  (ч) 

бунар  (ч) 

Brunnen  (ч) 

джерело  (с) источник  (ч) 

ключ  (ч) 

родник  (ч) 

żródło  (с) кладенец  (ч) 

избор  (ч) 

источник  (ч) 

Quelle  (ж) 

струмок  (ч) ручей  (ч) ruczaj  (ч) 

strumień  (ч) 

поток  (ч) 

ручей  (ч) 

Bach  (ч) 

ставок  (ч) пруд  (ч) staw  (ч) изкуствен вир  (ч) 

малко изкуствено езеро  

(с) 

Teich  (ч) 

калюжа  (ж) лужа  (ж) kałuża  (ж) 

bajorko  (с) 

локва  (ж) 

тъол  (ч) 

Pfütze  (ж) 

водограй  (ч) фонтан  (ч) wodotrysk  (ч)     

fontanná  (ж) 

фонтан  (ч) 

водоскок  (ч) 

Springbrunnen  (ч) 

річище  (с) русло  (с) koryto  (с) корито  (с) Flußbett  (с) 

гирло  (с) устье  (с) ujście  (с) устие  (с) Mündung  (ж) 

притока  (ж) приток  (ч) dopływ (ч) приток  (ч) Nebenfluß  (ч) 

затока  (ж) залив  (ч) zatoka (ж) залив  (ч) Bucht  (ж) 
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Meerbusen  (ч) 

протока  (ж) пролив  (ч) cieśnina  (ж) пролив  (ч) Meerenge  (ж) 

повінь  (ж) половодье  (с) wylew  (ч) пролетно пълноводие  (с) Hochwasser  (с) 

повідь  (ж)   

повінь  (ж) 

наводнение  (с) powódż  (ж) пролетно пълноводие  (с) 

наводнение  (с) 

Überschwemmung  (ж)  

Hochwasser  (с) 

потоп  (ч) потоп  (ч) potop  (ч) потоп  (ч) Überschwemmung  (ж) 

4 
дорога  (ж) дорога  (ж) droga  (ж) път  (ч) Weg  (ч) 

шлях  (ч) 

путь  (ж) 

путь  (ч) droga  (ж) 

szlak  (ч) 

път  (ч) Weg  (ч) 

стежка  (ж) 

плай  (ч) 

тропа  (ж) ścieżka  (ж) пътека  (ж) Pfad  (ч) 

височина  (ж) возвышенность  (ж) wyniosłość  (ж) възвишение  (с) Anhöhe  (ж) 

рівнина  (ж) равнина  (ж) równina  (ж) равнина  (ж) Ebene  (ж) 

Flachland  (с) 

гора  (ж) гора  (ж) góra  (ж) планина  (ж) Berg  (ч) 

гай  (ч) роща  (ж) gaj  (ч) 

lasek  (ч) 

горичка  (ж) Gehölz  (с)  

Hain  (ч) 

ліс  (ч)  лес  (ч) las  (ч)  

bór  (ч) 

гора  (ж) Wald  (ч) 

пагорб  (ч) холм  (ч) wzgórze  (с) 

wzgórek  (ч) 

хълм  (ч) 

ряд  (ч) 

могила  (ж) 

Hügel  (ч) 

лука  (ж) луг  (ч) łąka  (ж) 

błonle  (ч) 

левада  (ж) Wiese  (ж) 

галявина  (ж) поляна  (ж) polanka  (ж) поляна  (ж) Lichtung  (ж) 

низина  (ж) низменность (ж) nizina  (ж) низина  (ж) 

ниска равнина  (ж) 

Niederung  (ж) 

Tiefland  (с) 

долина  (ж)  

полонина  (ж) 

долина  (ж) dolina  (ж) долина  (ж) Tal  (с) 

стрімчак   (ч)   утес  (ч) skała  (ж)  скала  (ж) Fels(en)  (ч) 
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скеля  (ж)     

бескид  (ч) 

скала  (ж) urwisko  (с) канара  (ж) Klippe  (ж) 

ущелина  (ж)  

міжгір’я  (с) 

ущелье  (с) wąwóz  (ч) дълбок дол 

клисура  (ж) 

Schlucht  (ж) 

Hohlweg  (ч) 

провалля  (с) пропасть  (ж) przepaść  ( ж) пропаст  (ж) Abgrund  (ч) 

Kluft  (ж) 

яр  (ч) 

яруга  (ж) 

овраг  (ч) jar  (ч) овраг  (ч) 

дере  (с) 

Schlucht  (ж) 

сад  (ч) сад  (ч) ogród  (ч) градина  (ж) Garten  (ч) 

поле  (с) 

лан  (ч) 

нива  (ж) 

поле  (с) 

пашня  (ж) 

pole  (с) 

rola  (ж)    

lan  (ч) 

поле  (с) 

нива  (ж) 

оран  (ж) 

Feld  (с)  

Acker  (ч) 

степ  (ч) степь  (ж) step  (ч) степ  (ж) Steppe  (ж) 

пустеля  (ж) пустыня  (ж) pustynia  (ж) пустиня  (ж) Wüste  (ж) 

схил  (ч) склон  (ч) stok  (ч) склон  (ч) 

наклон  (ч) 

Abhang  (ч) 

город  (ч) огород  (ч) ogród warzywny  (ч) зеленчукова  градина  (ж) Gemüsegarten  (ч) 

парк  (ч) парк  (ч) park  (ч) 

ogród  (ч) 

парк  (ч) 

градина  (ж) 

Park (ч)  

Anlage (ж) 

клумба  (ж) клумба  (ж) klomb  (ч) цветна леха  (ж) Blumenbeet (с) 

 

Французька мова Іспанська мова Італійська мова Новогрецька мова Іврит 

                                                                                             1 
planète  (ж) planeta  (ч) planeta  (ч) πλανήτης  (ч) (ч)  tk3l3ybk3zn 
nature  (ж) naturaleza  (ж) natura  (ж) φύση  (ж) (ч)  ib3e3   
printemps  (ч) primavera  (ж) primavera  (ж) ανóιξη  ( ж) (ч)   kyka   
été  (ч) verano  (ч) estate  (ж)    καλολαίρι  (с) 

θέρος  (ч) 
(ч)   Xyq- 

automne  (ч) otoño  (ч) autunno  (ч) φθινóπωρο  (с) (ч)   vytq 
hiver  (ч) invierno  (ч) inverno  (ч) χειμώνας  (ч) (ч)  PvHd 
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ciel  (ч) cielo  (ч) cièlo  (ч) ουρανóς  (ч) (ч)  i3yqr3 

(ч)   Move3 
lumière  (ж) luz  (ж) luce  (ж) 

lume  (ч) 

φως  (с) (ч)   roa 

rayonnement  (ч) 

éclat  (ч) 

resplandor  (ч) 

brillo  (ч) 

splendóre  (ч) λάμψη  (ж) (ч)  xVniyn 

(ч)   qr3p<3= 
soleil  (ч) sol  (ч) sóle  (ч) ήλιος  (ч) (ж)  wmw 
lune  (ж) 

croissant  (ч) 

luna  (ж) luna  (ж) σελήνη  (ж) 

φεγγάρι  (с) 
(ж)  hn3k3l 

(ч)  h3vy 3 

(ч)   rh7M 
étoile  (ж) estrella  (ж) stélla  (ж) 

astro  (ч) 

αστέρι  (с) 

άστρο  (с) 

αστήρας  (ч) 

(ч)   bk3op< 

constellation  (ж) constelación  (ж) constellazióne  (ж) αστερισμóς  (ч) (ж)  

Mybk3op<~nvk7v3i3m 
arc-en-ciel  (ч) arco iris  (ч) arcobaléno  (ч) 

iride  (ж) 

ουράνιο τóξο  (с) 

δóξα  (ж) 

ίρις  (ж) 

(ж)  tw3M32 

foudre  (ж) 

éclair  (ч) 

relàmpago  (ч) 

rayo  (ч) 

fúlmine  (ч) κεραυνóς  (ч) 

αστραπή  (ж) 
(ч)   qr3p<3 

obscurité  (ж) o(b)scuridad  (ж) búio  (ч) σκοτάσι  (с) 

οκóτος  (ч) 
(ч)   Kw3oh 

(ж)  hl=pZ 

(ж)  hk=yw=t= 
crépuscule  (ч) crepúsculo  (ч) crepuscolo  (ч) δειλινó  (с) 

σούρουπο  (с) 
(ч)  MymVdmyr 

ombre  (ж) 

ombrage  (ч) 

sobra  (ж) ómbra  (ж) σκιά  (ж) 

ίτκιος  (ч) 
(ч)  li= 

pluie  (ж) lluvia  (ж) poòggia  (ж) βροχή  (ж) (ч)   Mw=n= 
averse  (ж) chaparrón  (ч) 

aguacero  (ч) 

acquazzóne  (ч) ραγδαία βροχή (ж) (ч)  Pe=ow Mw=n= 
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(ч)   db=k< re=m 
orage  (ч) tormenta  (ж) temporale  (ч) 

tempista  (ж) 

θύελλα  (ж) 

καταιγίδα  (ж) 
(ж)  Mymi=r~tp=VM 

(ж)  hri=M= 
tonnere  (ч) trueno  (ч) tuòno  (ч) βροντή  (ж) (ч)  Mi-d- 
grêle  (ж) granizo  (ч) gràndine  (ж) χαλάξι  (с) 

χάλαξα  (ж) 
(ч)  dr=k<= 

vent  (ч) viento  (ч) vénto  (ч) άνεμος  (ч) 

αέρος  (ч) 
(ж)  c-ov 

rayon  (ч) rayo  (ч) raggio  (ч) ακτίνα  (ж) (ж)  NrM= 
nuage  (ч) 

nue  (ж) 

nube  (ж) nuvola  (ж) νέφος  (с) 

σύννεφο  (с) 
(ч)  Nn=i= 

neige  (ж) nieve  (ж) néve  (ж) χιóνι  (с) 

χιών  (ж) 
(ч)   gl=w= 

gelée  (ж) blanche 

givre  (ч) 
frimas  (ч) 

escarcha  (ж) brina gelata  (ж) πάχνη  (ж) (ч)  ropk< 

glace  (ж) hielo  (ч) ghiaccio  (ч) πάγος  (ч) (ч)  cr=m= 
tempête  (ж) de neige ventisca  (ж) tormenta  (ж) χιονοθύελλα  (ж) 

χιονοστρóβιλος  (ч) 
(ж)  nl=w=~tp=VM 

(ж)  Mynl=w~tp=VM 
ouragan  (ч) huracan  ί uragano  (ч) σίφουνας  (ч) 

λαίλαπα  (ж) 
(ж)  hp=VM 

brouillard  (ч) 

brumé  (ж) 

niebla  (ж) nèbbia  (ж) ομίχλη  (ж) (ч)  lp=r=i 

froid  (ч) 

gelée  (ж) 

helada  (ж) 

frio  (ч) 

gelo  (ч) 

 

παγετóς  (ч) (ч)   roq  ,ropk< 

froid  (ч) frio  (ч) fréddo  (ч) κρύο  (с) (ж)  hv=q=  ,hn=yi 
dégel  (ч) deshielo  (ч) disgèlo  (ч) λυώσιμο τών πάγων  

(с) 
(ж)  hr-w=ph 

chaud  (ч) calor  (ч) calòre  (ч) ξεστασιά  (ж) (ч)   soc 
chaleur  (ж) calor (ч) intenso caldo  (ч) ξέστη  (ж) (ч)   soc 
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calura  (ж) 

sécheresse  (ж) sequia  (ж) siccità  (ж) ξπρασία  (ж) (ж)  troik<=2 
temps  (ч) tiempo  (ч) tèmpo  (ч) καιρóς  (ч) (ч)   ryvv-Z~gz=m 
intempérie  (ж) 

mauvais temps  (ч) 

intemperie  (ж) 

maltiempo  (ч) 

maltèmpo  (ч) κακοκαιρία  (ж) (ж)  tVyr-yvg-M- 

(ч)   ryrgM 

 
air  (ч) aire  (ч) ària  (ж)    αέρας  (ч) (ч)  dyzva=  
feu  (ч) fuego  (ч) fuòco  (ч) φωτιά  (ж) (ж)  hk2hl3 

(ж)  wa 
flamme  (ж) llama  (ж) flamma  (ж) φλóγα  (ж) (ж)  hk2hl3 
bûcher (ч) hoguera  (ж) falò  (ч) φωτιά  (ж) (ж)  hdVdvb3 
âtre  (ч) 

foyer  (ч) 

hogar  (ч) 

fuego  (ч) 

falò  (ч) εστία  (ж) (ч)  dq2om 

incendie  (ч) 

feu  (ч) 

incendio  (ч) incèndio  (ч) πυρκαγιά  (ж) (ж)  hq3yld 

(ж)  hp<yd2w 
étincelle  (ж) chispa  (ж) scintilla  (ж) σπίθα  (ж) (ч)  qyz 

(ч)  Xoxyn 
terre  (ж) tierra  (ж) tèrra  (ж) χώμα  (с) (ч)  Xk3a 

(ж)  iq3dq3 
metal  (ч) metal  (ч) metallo  (ч) μέταλλο  (с) (ж)  tb3tb3 
eau  (ж) aqua  (ж) acqua  (ж)    νερó  (с) (ч)  Mym3  

 
liquide  (ч) liquido  (ч) liquido  (ч) υγρó  (с) (ч)  lz3e 
humidite  (ж) humedad  (ж) umidézza  (ж) 

ùmido  (ч) 

υγρασία  (ж) (ж)  tVnyev 

(ж)  tVcl3 
goutte  (ж) gota  (ж) gòccia  (ж) σταγóνα  (ж) (ж)  hp<2ye 
rosée  (ж) rocio  (ч) rugiada  (ж) δροσιά  (ж) 

δροσούλα  (ж)         
(ч)  le3 
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courant  (ч) corriente (ж) flusso  (ч) ρεύμα  (с) (ч)  mr7z7 

(ж)  hm2yrz3 
torrent  (ч) torrente  (ч) torrènte  (ч) χείμαρρος  (ч) 

ρέμα  (с) 

ποτάμι  (с) 

(ч)  mr7z7 

(ж)  hm2yrz3  

(ч)  re3w3 
rivière  (ж) 

fleuve  (ч) 

rio  (ч) fiume  (ч) ποταμóς  (ч) 

ποτάμι  (с) 
(ч)  lc-n- 

lac  (ч) lago  (ч) lago  (ч) λίμνη  (ж) (ж)  hm3y1 

(ч)  Mn7Z 
mer  (ж) mar  (ж) 

mar  (ч) 

mare  (ч) θάλασσα  (ж) (ч)  My 

vague  (ж) 

onde  (ж) 

flot  (ч) 

lame  (ж) 

ressac  (ч) 

ola  (ж) ònda  (ж) κύμα  (с) (ч)  ln3 

océan  (ч) océano  (ч) oceano  (ч) ωκεανóς  (ч) (ч)  MVnyy=qoa 
soif  (ж) sed  (ж) sete  (ж) δίψα  (ж) (ч)  am=x=3 
puits  (ч) pozo  (ч) pózzo  (ч) πηγάδι  (с) 

φρέαρ  (с) 
(ж)  rak<> 

(ч)  sym-~vzk< 
source  (ж) manantial  (ч) 

fuente  (ж) 

fónte  (ж) πηγή  (ж) (ч)  vַײxm- 

ruisseau  (ч) arroyo  (ч) ruscèllo  (ч) μικρό ρυάκι  (с) (ч)  lc-n- 
étang  (ч) estanque  (ч) stagno  (ч) δεξαμενή  (ж) (ж)  hk-yd-k<>  

(ч)  sym~hv-vqm 
mare  (ж) charco  (ч) 

charca  (ж) 

pózza  (ж) νερόλακκος  (ч) (ж)  tylVlw 

jet  (ч) d’eau fuente  (ж)  

surtidor  (ч) 

fontana  (ж) πίδακας  (ч) (ж)  hq-v-zm 
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lit  (ч) cauce  (ч) lètto  (ч) κοίτη  (ж) (ч)  qypa 
embouchure  (ж) desembocadura  (ж) ∫bócco  (ч) οτόμιο  (с) 

εκβολή  (ж) 
(ч)  Np-w- 

affluent  (ч) afluente  (ч) affluènte  (ч) παραπόταμος  (ч) (ч)  lk-Vy 
golfe  (ч) golfo  (ч) góffo  (ч) κόλπος  (ч)  

όρμος  (ч) 
(ч)  Xr-pm 

détroit  (ч) estrecho  (ч) strètto  (ч) στενό  (с)  

πορθμός  (ч) 
(ч)  riym 

les grandes crues  

(мн) 

riada  (ж) pièna  (ж) πλημμύρα  (ж) (ч)  Nope-yw 

inondation  (ж) inundación  (ж) inondaziòne  (ж) πλημμύρα  (ж) 

φουσκονεριά  (ж) 
(ч)  Nope-yw 

déluge  (ч) diluvio  (ж) dilúvio  (ч) κατακλυσμός  (ч) 

νεροποντή  (ж) 
(ч)  Nope-yw 

 
chemin  (ч) camino  (ч) strada  (ж) 

via  (ж) 

δρόμος  (ч) 

οδός  (ж) 
(ч)   כytכ-  

(ж)  hl-ysm 
voie  (ж) via  (ж) strada  (ж) 

via  (ж) 

δρόμος  (ч) (ж)  dvd- 

sentier  (ч) sendero  (ч) 

senda  (ж) 

sentièro  (ч) μονοπάτι  (с) (ч)  loiwm 

(ч)  lyכw 
élévation  (ж)    

massif  (ч) de collines 

altura (ж) 

colina (ж) 

altura  (ж) ύψωμα  (с) 

λόφος  (ч) 
(ж)  hm-v - 

plaine  (ж) llanura  (ж) pianura  (ж) πεδιάδα  (ж) (ж)  hl-pw 

(ч)  rowym 
montagne  (ж) 

 mont  (ч) 

montaña  (ж) 

monte  (ч) 

montagna  (ж) 

mònte  (ч) 

βυονό  (с) (ч)  vh- 

petit bois  (ч)    

bocage  (ч) 

bosquet  (ч) 

boscaje  (ч) 

bosque  (ч) foliáceo 

robledad  (ч) 

boschétto  (ч) δασάκι  (с) (ж)  hw-vVc 
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bois  (ч)  

forêt  (ж) 

bosque  (ч) bòsco  (ч) 

forèsta  (ж) 

δάσος  (с) 

λχόγγος  (ч) 
(ч)  vi-y - 

colline  (ж)    

mamelon  (ч) 

coteau  (ч) 

colina  (ж) 

cerra  (ч) 

collina  (ж) 

pòggio  (ч) 

λόφος  (ч) (ч)  lt-   

(ж)  hi=כg 

pré  (ч) 

prairie  (ж) 

prado  (ч) prato  (ч) λειβάδι  (с) 

λειμών  (ч) 
(ч)  vk<>-  

(ч)  Vca- 
clairière  (ж) claro  (ч)  

del bosque  (ч) 

radula  (ж) ξέφωτο  (с) (ч)  ri-y~Powcm-  

(ж)  riy~tv-v-q 
basse contrée  (ж) depresión  (ж) bassura  (ж) πεδιάς  (ж) 

κάμπος  (ч) 

βαθύπεδο  (с) 

(ж)  hl-p-w 

vallée  (ж) 

vallon  (ч) 

valle  (ч) valle  (ж) κοιλάδα  (ж) 

λαγκάδι  (с)  

κάμπος  (ч) 

(ж)  hi-qk<>  

(ч)  qm-i- 

rocher  (ч) 

roc  (ч) 

falaise  (ж) 

roca  (ж) ròccia  (ж) βράχος  (ч) (ч)  ils   

(ч)  qVi 

col  (ч) 

gorge  (ж)    

pas  (ч) 

défilé  (ч) 

desfiladero  (ч)   

cañada  (ж) 

gola  (ж) χαράδρα  (ж) 

φαράγγι  (с) 
(ж)  hi=qk<>  

(ч)  ayg- 

précipice  (ч)   

gouffre  (ч) 

abîme  (ч) 

precipicio  (ч) abisso  (ч) άβυσσος  (ж) 

χάσμα  (с) 

κρημνός  (ч) 

(ж)  soht- 

ravin  (ч) barranco  (ч) burróne  (ч) χαράδρα  (ж) 

φαράγγι  (с) 
(ч)  Novtk<>  

(ч)  xovi 
jardin  (ч) 

verger  (ч) 

jardin  (ч) 

huerto  (ч) 

giardino  (ч) κήπος  (ч) (ч)  Ng- 

champ  (ч) 

terrain  (ч) 

campo  (ч) campo  (ч) χωράφι  (с) 

λιβάδι  (с) 
(ч)  hd-w- 
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steppe  (ж) estepa  (ж) stéppa  (ж) στέππα  (ж) (ж)  hk-vw- 
désert  (ч) desierto  (ч) desèrto  (ч) έρημος  (ж) 

ερημιά  (ж) 
(ч)  vk<>-dm 

versant  (ч) 

pente  (ж) 

cuesta  (ж) versante  (ч)  

pendio  (ч) 

κλίση  (ж) (ч)  Novdm-  

(ч)  i-Vk<>yw 

(ч)  dv-om 
potager  (ч) huerta  (ж) orto  (ч) λαχανόκηπος  (ч) 

μποστάνι  (с) 
(ч)  qv-y-~vg- 

pare  (ч) parque  (ч) parco  (ч) κήπος  (ч)  

πάρκο  (с) 
(ч)  yvVk<>yivg-  

(ч)  qvap- 
parterre  (ч)    

corbeille  (ж) 

macizo  (ч) de flores  

parterre  (ч) 

aiuola  (ж) πρασιά  (ж) (ж)  syc-v-k<>~tg-Vw 

IУ 

Українська мова Російська мова Польська мова Болгарська мова Німецька мова 

1 
батьківщина  (ж) родина (ж) ojczyzna (ж) родина (ж) Heimat  (ж) 

країна  (ж) страна  (ж) kraj  (ч) 

kraina  (ж) 

страна  (ж) Land  (с) 

держава  (ж) государство  (с) panstwo  (с)  държава  (ж) Staat  (ч) 

нація  (ж) нация  (ж) nacja  (ж) нация  (ж) Nation  (ж) 

суспільство  (с) общество  (с) społeczeństwo  (с) 

społeczność  (ж)  

общество  (с) Gesellschaft  (ж) 

спільнота  (ж)  

 

сообщество  (с) stowarzyszenie  (с) 

towarzystwo (с) 

дружество (с) 

одружение(с) 

Gemeinschaft  (ж) 

громада  (ж) общественность  (ж) społeczność  (ж) общественост (ж) Öffentlichkeit  (ж) 

установа  (ж) учреждение  (с) instytucja  (ж) организация  (ж) 

дружество  (с) 

Anstalt  (ж) 

Amt  (с)  

Behörde  (ж) 

рада  (ж) совет  (ч) rada  (ж) съвет  (ч) Rat  (ч) 

спілка  (ж) союз  (ч) związek  (ч)  съюз  (ч) Verband  (ч) 
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Verein  (ч) 

посада  (ж)   должность  (ж) stanowisko  (с) 

posada  (ж) 

дължность  (ж) Posten  (ч) 

Amt  (с)  

уряд  (ч) правительство  (с) rząd  (ч) правительство  (с) Regierung  (ж) 

устрій  (ч) строй  (ч) ustrój  (ч) строй  (ч) 

режим  (ч) 

Staatsform  (ж) 

народ  (ч)  народ  (ч)  naród  (ч) народ  (ч) Volk  (с) 

місцевість  (ж) 

місцевина  (ж) 

местность  (ж) miejscowość  (ж) местност  (ж) Gegend  (ж) 

Ort  (ч) 

Gelände  (с) 

область  (ж) 

район  (ч) 

область  (ж) 

район  (ч) 

obwód  (ч)  област  (ж) 

район  (ч) 

Gebiet  (с)  

Rayon  (ч) 

Bezirk  (ч) 

місто  (с)  город  (ч) miasto  (с) град  (ч) Stadt  (ж) 

передмістя  (с) пригород  (ч) przedmieście  (с) предградие  (с) Vorort  (ч) 

околиця  (ж) / окрестность  (ж)  okolica  (ж) околност (ж) Umgebung  (ж)  

село  (с) деревня  (ж) wieś  (ж) село  (с) Dorf  (с) 

селище  (с) посёлок  (ч) osada  (ж) 

osiedle  (с) 

селище  (с) 

заселено място  (с) 

Siedlung  (ж) 

господа  (ж) кров  (ч) 

дом  (ч) 

mieszkanie  (с) подслон (ч) 

жилище (с) 

Obdach  (с) 

господарство  (с) хозяйство  (с) gospodarka  (ж)  стопанство  (с) Haushalt  (ч) 

оселя  (ж) 

домівка  (ж) 

дом  (ч) 

домашний очаг  (ч) 

dom  (ч) домакинство (с) 

огнище (с) 

Heim  (с) 

подвір’я  (с) двор  (ч) podwórzee  (с)  двор (ч) Hof  (ч) 

Bauerhof  (ч) 

хата  (ж) 

будинок  (ч) 

дом  (ч) budynek  (ч)  къща  (ж) 

ограда  (ж) 

Haus  (с) 

будівля  (с) здание  (с) gmach  (ч) здание  (с) 

сграда  (ж) 

постройка  (ж) 

Gebäude  (с) 
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споруда  (ж) сооружение  (с) budowa (ж) здание  (с) 

постройка  (ж) 

Bau  (ч) 

Anlage  (ж) 

житло  (с) жилище  (с) mieszkanie  (с) жилище  (с) Wohnung  (ж) 

місце  (с) место  (с) miejsce  (с) 

plac  (ч) 

teren  (ч) 

място  (с) Platz  (ч) 

Ort  (ч) 

ділянка  (ж) участок  (ч) działka  (ж) парцел  (ч) 

 

Grundstück  (ч) 

Revier  (с) 

комора  (ж)  сарай  (ч)  szopa  (ж) плевник  (ч) 

плевня  (ж) 

барака (ж) 

Schuppen  (ч) 

вежа  (ж) башня  (ж) wieża  (ж) кула  (ж) Turm  (ч) 

фортеця  (ж) крепость  (ж) forteca  (ж) затвор  (ч) 

крепост  (ж) 

Festung  (ж) 

замок  (ч) замок  (ч) zamek  (ч) замък  (ч) Schloss  (с) 

палац  (ч) дворец  (ч) pałac  (ч) дворец  (ч) Palast  (ч) 

церква  (ж) церковь  (ж) cerkiew  (ж) 

kościół  (ч) 

църква  (ж) 

черква  (ж) 

Kirche  (ж) 

храм  (ч) храм  (ч) świątynia  (ж) 

kościół  (ч) 

храм  (ч) Tempel  (ч) 

дзвіниця  (ж) колокольня  (ж) dzwonnica  (ж) камбанария (ж) Glockenturm  (ч) 

брама  (ж) 

ворота  (мн) 

ворота  (мн) brama  (ж) 

wrota  (мн) 

порта  (ж) Tor  (с) 

крамниця  (ж) магазин  (ч) sklep  (ч) магазин  (ч) Geschäft  (с) 

Laden  (ч)  

їдальня  (ж) столовая  (ж) jadalnia  (ж) столова  (ж) 

трапезария  (ж) 

Esszimmer  (с) 

Speisegaststätte  (ж) 

Speiseraum  (ч) 

майстерня  (ж) мастерская  (ж) pracownia  (ж) 

warsztat  (ч) 

работилница  (ж) Werkstatt  (ж) 

Atelier  (с) 

в’язниця  (ж) тюрьма  (ж) więzienie  (с) затвор  (ч) Gefängnis  (с) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


буцегарня  (ж) тъмница  (ж) Kerker  (ч) 

пекарня  (ж) пекарня  (ж) piekarnia  (ж) хлебопекарница  (ж) Bäckerei  (ж) 

лікарня  (ж) больница  (ж) szpital  (ч) болница  (ж) Krankenhaus  (ч) 

аптека  (ж) аптека  (ж) apteka  ж) аптека  (ж) Apotheke  (ж) 

школа  (ж) школа  (ж) szkoła  (ж) училище  (с) Schule  (ж) 

Schulgebäude  (с) 

перукарня  (ж) парикмахерская  (ж) fryzjernia  (ж) фризъорки салон  (ч) Frisiersalon  (ч) 

хлів  (ч) хлев  (ч)  chiew  (ч) 

obora  (ж) 

обор  (ч) 

яхър  (ч) 

Stall  (ч) 

стріха  (ж) 

покрівля  (ж) 

дах  (ч)  

крыша  (ж) 

кровля  (ж) 

dach  (ч) покрив  (ч) 

 

Dach  (с) 

стеля  (ж) потолок  (ч) sufit  (ч) таван  (ч) 

потон  (ч) 

Decke  (ж) 

стіна  (ж) стена  (ж) mur  (ч) 

sciana  (ж) 

стена  (ж) Wand  (ж) 

підлога  (ж) пол  (ч) podłoga  (ж) под  (ч) 

дюшеме (с) 

Fußboden  (ч) 

вікно  (с)  окно  (с)  okno  (с) прозорец  (ч) Fenster  (c) 

двері  (мн)  дверь  (ж)  drzwi  (мн) врата  (ж) Tür  (ж) 

піч  (ж) печь  (ж) piec  (ч) пещ  (ж) 

печка  (ж) 

 

Offen  (ч) 

горище  (с) чердак  (ч) poddasce  (с)  

strych  (ч) 

таван  (ч) 

мансарда (ж) 

Boden  (ч) 

льох  (ч) подвал  (ч) piwnica  (ж) 

suterena  (ж) 

мазе (с) 

сутерен  (ч) 

Keller  (ч) 

кімната  (ж) комната  (ж) pokój  (ч) стая  (ж) Zimmer  (с) 

кухня  (ж) кухня  (ж) kuchnia  (ж) кухня  (ж) Küche  (ж) 

меблі  (мн) мебель  (ж) mebel  (ч) 

meble  (мн) 

мебели  (мн) Möbel  (с) 
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стіл  (ч) стол  (ч) stół  (ч) маса  (ж) 

бюро  (с) 

Tisch  (ч) 

ліжко  (с) кровать  (ж) łоźkо  (с) креват  (ж) 

легло  (с) 

Bett  (с) 

шафа (ж) шкаф ( ч) szafa  (ж) шкаф ( ч) Schrank  (ч) 

полиця  (ж) полка  (ж) półka  (ж) полица  (ж) 

рафт  (ч) 

Fach  (с) 

Regal  (с) 

дзеркало  (с) 

люстро  (с) 

зеркало  (с) 

 

zwierciadło  (с) 

lustro  (с) 

огледало  (с) 

 

Spiegel  (ч) 

площа  (ж) 

майдан  (ч) 

площадь  (ж) plac  (ч) площад  (ч) Platz  (ч) 

вулиця  (ж) улица  (ж) ulica  (ж) улица  (ж) Straße  (ж) 

2    soutien  (ч) 

appui  (ч) 

мідь  (ж) медь  (ж) miedź  (ж) мед  (ж) 

бакър  (ч) 

Kupfer  (с) 

срібло  (с) серебро  (с) srebro  (с) сребро  (с) Silber  (с) 

золото  (с) золото  (с) złoto  (с)  злато  (с) Gold  (с) 

залізо  (с) железо  (с) źelazo (с) желязо  (с) Eisen  (с) 

сталь  (ж) 

криця  (ж) 

сталь  (ж) stal  (ж) стомана  (ж) Stahl  (ч) 

дерево (с) дерево (с) drzewo (с) дърво (ж) Holz (с) 

солома  (ж)  солома  (ж)  słoma  (ж) слама  (ж) Stroh  (с) 

глина  (ж) глина  (ж) glina  (ж) глина  (ж) Ton  (ч) 

Lehm  (ч) 

крейда  (ж) мел  (ч) kreda  (ж) креда  (ж) 

тебешир  (ч) 

Kreide  (ж) 

скло  (с) стекло  (с) szklo  (с) стъкло  (с) Glas  (с) 

цегла  (ж) кирпич  (ч) cegła (ж)  тухла (ж) Ziegel  (ч) 

пісок  (ч) песок  (ч) piacek  (ч) пясък  (ч) Sand  (ч) 

камінь  (ч)   камень  (ч) kamień  (ч) камень  (ч) Stein (ч) 
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сировина  (ж) сырьё  (с) surowiec  (ч) 

surowce  (мн) 

суровини  (мн) 

сурови материали  (мн) 

Rohstoff  (ч) 

Rohmaterial  (с) 
 

Французька мова Іспанська мова Італійська мова Новогрецька мова Іврит 

1 
patrie  (ж) 

pays natal  (ч) 

patria  (ж) Pàtria  (ж) πατρíδα  (ж) (ж)  מולות 

pays  (ч)  pais  (ч) paese  (ч) χώρα  (ж) (ж)  ארץ 
etat  (ч) Estado  (ч) stato  (ч) κράτος  (с) (ж)  מיכה 
nation  (ж) nación  (ж) nazióne  (ж) έθνος  (с) (ж)  אומה 

(ч)  לאמם< 
société  (ж) sociedad  (ж) società  (ж) κοινωνíα  (ж) (ж)  חכרה 
association  (ж) / asociación  (ж) 

comunidad  (ж) 

comunità  (ж) κοινòτητα  (ж) (ч)  שיתוף 

(ж)  שותפות 
opinion publique  (ж)   opinión publica  (ж) pubblico  (ч) κοινòτης  (ж) (ч)  עיפור 
famille  (ж) familia  (ж) famiglia  (ж) οικογένεια  (ж) 

φαμελιά  (ж) 
(ч)  אכ-כית  

(ж)  חהמשפ  
institution  (ж) institución  (ж) 

estblecimiento  (ч) 

énte  (ч) 

instituzione  (ж) 

íδρυμα  (с)  

εκπαιδετήριο  (с)  

οργανισμóς  (ч)  

(ч)  1מוסד 

conseil  (ч) consejo  (ч) consiglio  (ч) συμβούλιο  (с) (ж)  ועדה- 
union  (ж) 

alliance  (ж) 

syndicat  (ч) 

union  (ж)  

alianza  (ж) 

unióne  (ж)  σύλλονος  (ч) 

σωματεíο  (с) 
(ч)  איגוד 

fonction  (ж)  

place  (ж) 

puesto  (ч) carica  (ж) 

umpiego  (ч) 

αξíωμα  (с) (ж)  משרה 

gouvernement  (ч) gobierno  (ч) govérno  (ч) κυβέρνηση  (ж) (ж)  ממשלה 
régime  (ч) 

ordre  (ч) 

régimen  (ч) ordinamento  (ч) πολíτευμα  (с)  

καθεστώς  (с) 
(ч)  משסר 

peuple  (ч) pueblo  (ч) pòpolo  (ч) λαóς  (ч) (ч)  עם 
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localite  (ж) 

terrain  (ч) 

terreno  (ч) 

lugar  (ч) 

luego  (ч) 

località  (ж) 

τóπος  (ч) 

μέρος  (с) 

περιοχή  (ж) 

<(ч)  שטח= 

région (ж) 

contré  (ж) 

region (ж) 

zona  (ж) 

regione  (ж) περιοχή  (ж) 

περιφέρεια  (ж) 
(ч)  איזור 

<(ч)  חכל 

ville  (ж) ciudad  (ж) città  (ж) πóλη  (ж) (ж)  עיר 

(ч)  פרך 
banlicue  (ж) 

faubourg  (ч) 

arrabal  (ч) 

suburbio  (ч) 

sobbòrgo  (ч) προάστειο  (с) (ч)  וורער <= 

allentours  (ч) 

environs  (ч) 

alrededores  (ч) 

afueras  (ж) 

dintorni  (мн) περíχωρα  (мн)  (ж)  סביבה 

campagne  (ж) 

village  (ч) 

aldea  (ж) 

campo  (ч) 

villagio  (ч) 

campagne  (ж) 

χωριó  (с) (ч)  פפר 

bourg  (ч) poblado  (ч) 

pueblo  (ч) 

centro abitato  (ч) 

cittadina  (ж) 

συνοικισμóς  (ч) (ч)  יישוכ 

abri  (ч) tejado  (ч) 

abrigo  (ч) 

rifugio  (ч) 

asilo  (ч) 

σκεπή  (ж) (ч)  מוקד 

menage  (ч) 

outillage  (ч) 

hacienda  (ж) economia  (ж) 

azienda  (ж) 

οικονομιά  (ж) (ч)  -משק 

foyer  (ч) 

home  (ч) 

hogar  (ч) cortile  (ч) κατοικíα  (ж) 

διαμονή  (ж) 
(ч)  פית 

(ч)  פניין- 
foyer  (ч) 

feu  (ч) 

patio  (ч) cortile  (ч) αυλή  (ж) 

προαύλιο  (с) 
(ж)  חער 

maison  (ж)  casa  (ж)  casa  (ж)  χωριατóσπιτο  (с) 

σπíτι  (с) 
(ч)  פניין 

édifice  (ч) edificio  (ч) edificio  (ч) κτíριο  (с) 

οιχíα  (ж) 
(ч)  פית 

bâtiment  (ч) construcción  (ж) construzione  (ж) κτíριο  (с) 

κατασκεύασμα  (с) 

κατασκευή  (ж) 

(ч)  מכנה 

(ч)  מתקן 
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habitation  (ж) 

logis  (ч) 

domilicio  (ч) abitazione (ж) 

alloggio  (ч) 

κατοικíα  (ж) 

οíκημα (с) 
(ж)  ננ-תקור  

lieu  (ч) lugar  (ч) 

sitio  (ч) 

pósto  (ч) 

spazio  (ч) 

τóπος  (ч) 

χώρος  (ч) 

μέρος  (с) 

(ч)  מקום 

terrain  (ч) 

lotissment  (ч) 

arrondissement  (ч) 

terreno  (ч) 

districto  (ч) 

terreno  (ч) 

lótto  (ч) 

οικóπεδο  (с) 

γήπεδο  (с) 
(ч)  מנרש 

(ж)  חלקה 

remise  (ж) 

bûcher  (ч) 

cobertizo  (ч) baracca  (ж) σιτοβολών  (ч) 

αποθήκη  (ж) 
(ч)  אסם 

(ч)  סחסן 
tour  (ж) torre  (ж) tórre  (ж) πύργος  (ч) (ч)  עריח 

(ч)  מנדל 
forteresse  (ж)) fortaleza  (ж) 

fuerte  (ч) 

fortèzza  (ж) φρούριο  (с) 

κάστρο  (с) 

οχύρμα  (с) 

(ж)  חריפות 

(ч)   חוזק 

château  (ч) 

manoir  (ч) 

castillo  (ч) castèllo  (ч) κάστρο  (с) (ж)  מעודה 

(ж)  טיוה 
palais  (ч) palacio  (ч) palazzo  (ч) παλάτι  (с) 

μέγαρο  (с) 

ανάκτορα  (мн) 

(ч)  היכל 

(ч)  ארמון 

église  (ж) iglesia  (ж) chièsa  (ж) εκκλησíα  (ж) (ж)  פנסייה 
temple  (ч) templo  (ч) tempio  (ч) ναóς  (ч) 

ιερó  (ж) 

τέμενος  (с) 

(ч)  מקדש 

clocher  (ч) campanario  (ч) campanile  (ч) καμπαναριó  (с) 

κωδωνοστάσιο  (с) 
(ч)  פעמוכים-מגדל 3 

porte  (ж) puerta  (ж) portone  (ч) 

porta  (ж) 

πύλη  (ж) 

έξωπορτα  (ж) 
(ч)  שער 

magasin  (ч) tienda  (ж) 

comercio  (ч) 

negòzio  (ч) μαγαζí  (с) 

κατάστημα  (с) 
(ж)  חנות 
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salle à manger  (ж) 

réfectoire  (ч) 

comedor  (ч) sala da pranzo  (ж) 

mensa  (ж) 

τραπεζαρíα  (ж) 

εστιατóριο  (с) 
(ч)  אוכל-חיר  

(ч)  מזנוןy3 

(ж)  קפטריה 
atelier  (ч) taller  (ч) 

estudio  (ч) 

laboratorio  (ч) 

bottega  (ж) 

εργαστήριο  (с) (ж)  נה-סד  

(ч)  מלאכה-פית  
boulangerie  (ж) 

fournil  (ч) 

panaderia  (ж) panificiio  (ч) φούρνος  (ч) 

φοθρνάρικο  (с) 
(ж)  מאפיה 

hospital  (ч) hospital  (ч) ospedale  (ч) νοσοκομεíο  (с) (ч)  חולים-פית  
pharmacie  (ж) farmacia  (ж) farmacia  (ж) φαρμακεíο  (с) (ч)  מרקחת-פית  
école  (ж) 

bâtiment scolaire  (ч) 

escuela  (ж)) scuola  (ж)) σχολεíο  (с) 

σχολή  (ж) 
(ч)  ספר-פית  

salon de coiffeur  (ч) peluqueria  (ж) bottega del parrucchièri 

(ж) 

κουρεíο  (с) 

κομμωτήριο  (с) 
(ж)  מספרה 

prison  (ж) 

cachot  (ч) 

carcel  (ж) càrcere  (ч) 

prigione  (ж) 

φυλακή  (ж) R(ч)  rh-vs~tyn2< 

étable  (ж) 

bergerie  (ж) 

bercail  (ч) 

establo  (ч) stalla  (ж) σταύλος  (ч) 

αχούρι  (с) 
(ч)  דיר 

(ж)  ופת 

toit  (ч) techo  (ч) 

tejado  (ч) 

tètto  (ч) οτέγη  (ж) 

σκεπή  (ж) 
(ч)  גג 

plafond  (ч) techo  (ч) soffitto  (ч) οροφή  (ж) 

ταβάνι  (с) 

πλαφóν  (с) 

(ж)  תקרה 

mur  (ч) pared  (ж) 

muro  (ч) 

muro  (ч) 

parete  (ж) 

τοíχος  (ч) 

τουβάνι  (с) 
(ж)  חומה 

(ч)  קיר 
plancher  (ч) suelo  (ч) 

piso  (ч) 

pavimento  (ч) πάτωμα  (с) (ж)  רעפה 

fenêtre  (ж) ventana  (ж) finèstra  (ж) παράθυρο  (с) (ч)  חלזו 
porte  (ж) puerta  (ж) pórta  (ж) πóρτα  (ж) 

θύρα  (ж) 
(ж)  דלת 
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poêle  (ч) horno  (ч) forno  (ч) 

stufa  (ж) 

θερμάστρα  (ж) 

σóμπα  (ж) 
(ч)  תנור 

grenier  (ч) desvan  (ч) soffita  (ж) σοφíτα  (ж) (ж)  עליית-ננ 
sous-sol  (ч) 

cave  (ж) 

cellier  (ч) 

sótano  (ч) 

bodega  (ж) 

scantinato  (ч) υπóγειον  (с) (ч)  מרתף 

pièce  (ж) 

chambre  (ж) 

habitación  (ж) 

cuarto  (ч) 

stanza  (ж) 

camera  (ж) 

δωμάτιο  (с) 

κάμαρα  (ж) 
(ч)  חדר 

cuisine  (ж) cuisine  (ж) cucina  (ж) κουζíνα  (ж) 

μαγειρεíο  (с) 
(ч)  מטפח 

meubles  (мн) 

mobilier  (ч) 

muebles  (мн) 

moblaje  (ч) 

mobili  (мн) 

arredamento  (ч) 

mobilia   (ж) 

έπιπλα  (мн) (мн) רהיטים      

table  (ж) mesa  (ж) 

escritorio  (ч) 

tavolo  (ч) 

tavola  (ж) 

τραπέζι  (с) 

γραφεíο  (с) 

πάγκος  (ч) 

τράπεζα  (ж) 

(ч)  -שולחן 

lit  (ч) cama  (ж) letto  (ч) κρεββάτι  (с) 

κλíνη  (ж) 
(ж)  מיטה 

armoire  (ж) 

buffet  (ч) 

casier  (ч) 

armario  (ч) armadio  (ч) ντουλάπι  (с) 

ντουλάπα  (ж) 
(ч)  ארון 

rayon  (ч) 

planche  (ж) 

balda  (ж) 

anaquel  (ч) 

mobiletto  (ч) καθρέφτης  (ч) 

κάτοπιρον  (с) 

 

(ч)  דףמ  

miroir  (ч) 

glace  (ж) 

espejo  (ч) specchio  (ч) ράφι  (с) (ж)  מראה 

(ч)  ראי 
place  (ж) plaza  (ж) piazza  (ж) πλατεíα  (ж) (ж)  פיפר 
rue  (ж) calle  (ж) via  (ж) 

strada  (ж) 

οδóς  (ж) 

δρóμος  (ч) 
(ч)  רחוכ 

     

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


cuivre (ч) cobre (ч) rame  (ч) χαλκóς  (ч) 

μπακíρι  (с) 
(ж)  =תw=וcn3 

argent  (ч) plata  (ж) argento  (ч) άσημι  (с) 

άργυρος  (ч) 
(ч)  פ-ס-ף 

or  (ч) ora  (ч) oro  (ч) χρυσóς  (ч) 

χρυσάφι  (с) 
(ч)  והכ,פו  

fer  (ч) hierro  (ч) ferro  (ч) σíδερο  (с) 

σíδηρος  (ч) 
(ч)  פרזל 

acier  (ч) acero  (ч) acciaio  (ч) ατσάλι  (с) 

χάλυψ  (ч) 
(ж)  פלךה 

bois (ч) madera (ж) legno  (ч) ξυλο (с) (ч)  Xi 
paille  (ж) 

chaume (ч) 

paja  (ж) paglia  (ж) άχερο  (с) 

καλάμη  (ж) 
(ч)  קש 

argile  (ж) arcilla  (ж) 

barro  (ч) 

argila  (ж) 

creta  (ж) 

άργιλ(λ)ος  (ж) (ч)  7חרס 

craie  (ж)) tiza  (ж)) gesso  (ч) κιμαλíα  (ж) 

τεμπεσíρι  (с) 
(ч)  2גיר 

verre  (ч) vidrio  (ч) 

cristal  (ч) 

vetro  (ч) γυαλí  (с) 

ύαλος  (ж) 
(ж)  זכוכית= 

brique  (ж) ladrillo  (ч) mattone  (ч) τούβλο[ν]  (с) (ж)  לכנה= 
sable  (ч) arena (ж) sabbia  (ж) άμμος  (ж) (ч)  חול 
pierre  (ж) piedra  (ж) pietra  (ж) 

sasso  (ч) 

πέτρα  (ж) 

λιθάρι  (с) 

λíθος  (ч) 

(ж)  אכו 

matières premières  

(мн) 

materias primas  (мн) materie prima  (мн) ío πρώτες ύλες  (ч) (ч)  גלם-חומ = 

  

 

V 

Українська мова Російська мова Польська мова Болгарська мова Німецька мова 

1 
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береза  (ж) береза  (ж) brzoza  (ж) бреза  (ж) Birke  (ж) 

бук  (ч) бук  (ч) buk  (ч) бук  (ч) Buche  (ж) 

в’яз  (ч) вяз  (ч) wiąz  (ч) бряст  (ч) Ulme  (ж) 

верба  (ж) верба  (ж) wierzba  (ж) верба  (ж) Weide  (ж) 

вишня  (ж) вишня (ж) wiśnia  (ж) вишня (ж) Kirschbaum  (ч) 

вільха  (ж) ольха  (ж) olcha  (ж) елха  (ж) Erle  (ж) 

горіх  (ч) орех  (ч)  орех  (ч) Nußbaum  (ч) 

горобина  (ж) рябина  (ж) jarzębina  (ж) офика  (ж) Eberesche  (ж) 

граб  (ч) граб  (ч) grab  (ч)  

grabina  (ж) 

габър  (ч) Hagebuche  (ж) 

груша  (ж) груша  (ж) grusza (ж) круша  (ж) Birnbaum  (ч) 

дуб  (ч) дуб  (ч) dąb  (ч) дъб  (ч) Eiche  (ж) 

каштан  (ч) каштан  (ч) kasztan  (ч) кестен  (ч) Kastanienbaum  (ч) 

кедр  (ч) кедр  (ч) cedr  (ч) кедър  (ч) Zeder   (ж) 

клен  (ч) клён  (ч) klon  (ч) клен  (ч) Ahorn  (ч) 

липа  (ж) липа  (ж) lipa  (ж) липа  (ж) Linde  (ж) 

модрина  (ж) лиственница  (ж) modrzew  (ч) лиственица  (ж) Lärchenbaum  (ч) 

Lärche  (ж) 

осика  (ж) осина  (ж) osina  (ж) трепетлика  (ж) Espe  (ж) 

слива  (ж) слива  (ж) śliwa  (ж) слива  (ж) Pflaumenbaum  (ч) 

смерека  (ж) пихта  (ж) jodła  (ж) бяла  ела  (ж) Tanne  (ж) 

сосна  (ж) сосна  (ж) sosna  (ж) бор  (ч) Kiefer  (ж) 

тополя  (ж) тополь  (ч) topola  (ж) топола  (ж) Pappel  (ж) 

черешня  (ж) черешня  (ж) czereśnia  (ж) череша  (ж) Süßkirschbaum  (ч) 

шовковиця  (ж) шелковица  (ж) jedwabnica  (ж) черница  (ж) Maulbeerbaum  (ч) 

яблуня  (ж) яблоня  (ж) jabłoń  (ж) ябълка  (ж) Apfelbaum  (ч) 

ялина  (ж) ель  (ж) świerk  (ч) смерч  (ч) 

ель  (ж) 

Tanne  (ж) 

Tannenbaum  (ч) 

Fichte  (ж) 

Fichtenbaum  (ч) 

ясен  (ч) ясень  (ч) jesion  (ч) ясен  (ч) Esche  (ж) 
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осен  (ч) 

2 
аґрус  (ч) крыжовник  (ч) agrest  (ч) цариградско грозде  (с) Stachelbeerstrauch  (ч) 

брусниця  (ж) брусника  (ж) borówka  (ж) червени  боровинки  (мн) Preiselbeere  (ж) 

бузина  (ж) бузина  (ж) bez  (ч) бъз  (ч) Holunder  (ч) 

глід  (ч) боярышник  (ч) głog  (ч) глог  (ч) Hagedorn  (ч) 

журавлина  (ж) клюква  (ж) żurawina  (ж) клюква  (ж) Moosbeere (ж) 

калина  (ж) калина  (ж) kalina  (ж) калина  (ж) Schneeballstrauch  (ч) 

ліщина  (ж) орешник  (ч) leszczyna  (ж) леска  (ж) 

лещак  (ч) 

Nußstrauch  (ч) 

малина  (ж) малина  (ж) malina  (ж) малина  (ж) Himbeerstrauch  (ч) 

ожина  (ж) ежевика  (ж) jeżyna  (ж) къпина  (ж) Brombeerstrauch  (ч) 

полуниця  (ж) клубника  (ж) truskawka  (ж) градинска ягода  (ж) Gartenerdbeere (ж) 

смородина  (ж)  

порічка  (ж) 

смородина  (ж) porzeczka  (ж) френско грозде  (с) 

касис  (ч) 

Johannisbeerstrauch  (ч) 

суниця  (ж) земляника  (ж) poziomka  (ж) горска ягода  (ж) Erdbeere  (ж) 

черемшина  (ж)  

черемха  (ж) 

черемуха  (ж) czeremcha  (ж) песекиня  (ж) Faulbaum  (ч) 

чорниця  (ж) черника  (ж) czernika  (ж) черна боровинка  (ж) Heidelbeerstrauch  (ч) 

шипшина  (ж) шиповник (ч) dzika róza  (ж) 

głóg  (ч) 

шипка  (ж) Heckenrose  (ж)   

Dornrose  (ж) 

ялівець  (ч) можжевельник  (ч) jałowiec  (ч) хвойна  (ж) 

смрика  (ж) 

Wacholder  (ч) 

3 
гречка  (ж) гречиха  (ж) gryka  (ж) елда  (ж) Buchweizen  (ч) 

жито  (с) рожь  (ж) žyto  (с) ръж  (ж) Roggen  (ч) 

кукурудза  (ж) кукуруза  (ж) kukurydza  (ж) царевица  (ж) 

кукуруз  (ч) 

Mais  (ч) 

овес  (ч) овёс  (ч) owies  (ч) овес  (ч) Hafer  (ч) 

просо  (с) просо  (с) proso  (с) просо  (с) Hirse (ж) 

пшениця  (ж) пшеница  (ж) pszenica  (ж) пшеница  (ж) Weizen  (ч) 
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ячмінь  (ч) ячмень  (ч) jęczmień  (ч) ечемик  (ч) Gerste  (ж) 

     

(біле) латаття  (с)  

водяна лілія  (ж) 

кувшинка  (ж) lilia wodna  (ж) водна лилия  (ж) 

водна роза  (ж) 

Seelilie  (ж) 

айстра  (ж) астра  (ж) aster  (ч) 

gwiazdosz  (ч) 

астра  (ж) Aster  (ж) 

бузок  (ч) сирень  (ж) bez  (ч) 

lilak  (ч) 

люляк  (ч) Flieder  (ч) 

волошка  (ж) василек  (ч) bławatek  (ч) 

chaber  (ч) 

синчец  (ч) 

метличина  (ж) 

Kornblume  (ж)  

гвоздика  (ж) гвоздика  (ж) gożdzik  (ч) карамфил  (ч) Nelke  (ж) 

жасмин  (ч) жасмин  (ч) jaśmin  (ч) жасмин  (ч) 

ясмин  (ч) 

Jasmin  (ч) 

жоржина  (ж) георгин  (ч) georginia  (ж) георгина  (ж) 

далия  (ж) 

Georgine  (ж) 

Dahlie  (ж) 

ірис  (ч)   

півники  (мн) 

ирис  (ч) kosaciec  (ч) 

irys  (ч) 

перуника  (ж) Iris  (ж) 

конвалія  (ж) ландыш  (ч) konwalia  (ж) момина слъза  (ж) Maiglöckchen  (с) 

конюшина  (ж) клевер  (ч) koniczyna  (ж) детелина  (ж) Klee  (ч) 

красоля  (ж)  

настурція  (ж) 

настурция  (ж) nasturcja  (ж) латинка  (ж) Kresse  (ж) 

кульбаба  (ж) одуванчик  (ч) dmuchawiec  (ч)  

brodawnik  (ч) 

глухарче  (с) 

радика  (ж) 

Löwenzahn  (ч) 

куряча сліпота  (ж)   

жовтець  (ч) 

лютик  (ч) jaskier  (ч) лютиче  (с) Ranunkel  (ж) 

Hahnenfuß  (ч) 

лілія  (ж) лилия  (ж) lilia  (ж) лилия  (ж) Lilie  (ж) 

мак (ч) мак  (ч) mak  (ч) мак  (ч) Mohn  (ч) 

мальва  (ж) мальва  (ж) malwa  (ж) 

ślaz  (ч) 

слез  (ч) Malve (ж) 

Käsepappel (ж) 

незабудка  (ж) незабудка  (ж) niezapominajka  (ж) незабравка  (ж) Vergißmeinnicht  (с) 

папороть  (ж) папоротник  (ч) paproć  (ж) папрат  (ж) Farnkraut  (с) 
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півонія  (ж) пион  (ч) peonia  (ж) божур  (ч) Päonie  (ж) 

пролісок  (ч) подснежник  (ч) pierwiosnek  (ч) кокиче  (с) Schneeglöckchen  (с) 

резеда  (ж) резеда  (ж) reseda  (ж) резеда  (ж) Reseda  (ж) 

ромашка  (ж) ромашка  (ж) rumianek  (ч) маргаритка  (ж) 

лайкучка  (ж) 

лайка  (ж) 

Kamille  (ж) 

соняшник  (ч) подсолнечник  (ч) słonecznik  (ч) слънчоглед  (ч) Sonnenblume  (ж) 

троянда  (ж) роза  (ж) róża  (ж) роза  (ж) 

трендафил  (ч) 

Rose (ж) 

фіалка  (ж) фиалка  (ж) fiołek  (ч) теменужка  (ж) Veilchen  (с) 

 

 

 

Українська мова Французька мова Іспанська мова Італійська мова Новогрецька мова 

1 

береза (ж) bouleau (ч) abedul (ч) betulla  (ж) σημύδα (ж) 

βετούλη (ж)    

бук (ч) hêtre (ч) haya (ж) faggio (ч) οξυά (ж) 

в’яз (ч) orme (ч) olmo (ч) òlmo (ч) φτελιά (ж) 

верба (ж) saule (ч) sauce (ч) sàlice (ч) ιτιá (ж) 

вишня (ж) cerisier (ч) guindo (ч) ciliègio (ч) 

amarèno (ч) 

βισσινιά (ж) 

вільха (ж) aune (ч) aliso (ч) ontano (ч) 

alno (ч) 

κλήθρα (ж) 

горіх  (ч) noyer  (ч) nogal  (ч) noce  (ч) καρυδία  (ж) 

καρυδόζυλο  (с) 

горобина (ж) sorbier (ч) serbal (ч) sorbo selvàtico (ч) σουρβιá (ж) 

граб (ч) charme (ч) ojaranzo (ч) càrpine (ч) καρπίνος (ч)  

οστρύα (ж)    

μεράντξα (ж) 

груша (ж) poirier (ч) peral (ч) pèro (ч) αχλαδιά (ж) 
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дуб (ч) chène (ч) roble (ч) 

encina (ж) 

quèrcia  (ж) 

róvere (ч) 

βελανιδιá (ж)  

δρύς (ж) 

каштан (ч) châtaignier (ч)  

marronnier (ч) 

castaño (ч) castagno (ч)  

marróne (ч) 

καστανιά (ж)    

καστανέα (ж) 

кедр (ч) cèdre (ч) cedro (ч) cèdro (ч) κέδρος (ч) 

клен (ч) érable (ч) arce (ч) àcero (ч) σφένδαμνος (ч)    

σφεντáμι (с) 

липа (ж) tîlleul (ч) tilo (ч) tiglio (ч) φυλίρα  (ж) 

φλαμουριά  (ж)    

модрина (ж) mélèze (ч) 

larix (ч) 

álamo negro (ч)    

alerce (ч) 

làrice  (ж) λάρυκας (ч)  

λάριξ (ж) 

осика (ж) tremble (ч) abela (ж) 

pobo (ч) 

trèmolo (ч)  

trèmula  (ж) 

αγριόλευκα (ж) 

слива (ж) prunier (ч) ciruelo (ч) prugno (ч) 

susino (ч) 

δαμασκηνιά (ж) 

смерека (ж) épicéa (ч) pinabeto (ч) picea  (ж) έλατο (с)  

ελάτη (ж) 

сосна (ж) pin (ч) pino (ч) pino (ч) πεύκο (с) 

πεύκη (ж) 

πεύκος (ч) 

тополя (ж) peuplier (ч) álamo (ч) 
piòppo (ч) 

λεύκα (ж)  

αίγειρος (ч) 

черешня (ж) cerisier (ч) cerezo (ч) ciliègio (ч)    κερασιά (ж) 

шовковиця (ж) mûrier (ч) moral (ч) mòro (ч) 

gilso (ч) 

μουριά (ж) 

яблуня (ж) pommier (ч) manzano (ч) mèlo (ч) μηλιά (ж) 

ялина (ж) sapin (ч) abeto (ч) abéte (ч) έλατο (с)  

ερυθροελάτη (ж) 

ясен (ч) frêne (ч) fresno (ч) fràssino (ч) μελία (ж) 

μέλεγος (ч) 

φράξος (ч) 
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2 
аґрус (ч) groseillier (ч)   

épineux (ч) 

grosellero (ч) uva (ж) spina φραγκοσταφυλιά (ж) 

брусниця (ж) airelle (ж) rouge  airela (ж) mirtillo (ч) rosso  κράνο  (с) 

бузина (ж) sureau (ч) sauco (ч) sambuco (ч) σαμπούκος (ч)  

κουφοξυλιά (ж) 

глід (ч) aubépine (ж) espino (ч) biancospino (ч) κραταίγος (ч)  

 μουμουτξελία (ж)  

ασπράγκαθο (с)  

λευκάκανθα (ж) 

журавлина (ж) canneberge (ж) bayas rojas del Norte (мн) ossicòcco (ч) ξινόμουρο (с) 

калина (ж) obier (ч) mundillo (ч) viburno (ч) όπυλος (ч) 

ліщина (ж) noisetier (ч)    

coudrier (ч) 

avellano (ч) nocciolo (ч) λεπτοκαρυδιώ  (ж) 

малина (ж) framboisier (ч) frambueso (ч) lampone (ч) σμεουριά (ж) 

ожина (ж) ronce (ж) a fruits bleus  zarza (ж) rovo (ч) βάτός  (ч) 

βατσινιά  (ж) 

полуниця (ж) fraise (ж) freza (ж) fràgola  (ж) φραουλιά  (ж) 

смородина (ж)  

порічка  (ж) 

groseiller (ч)  

cassis (ч) 

grosellero (ч) ribes (ч) φραγκοσταφυλιά  (ж) 

суниця (ж) fraisier (ч) fresa (ж) fràgola  (ж) χαμοκέρασο  (с)   

φραουλιά  (ж) 

черемшина (ж)  

черемха (ж) 

merisier (ч) à grappes 

putiet (ч) 

putier (ч) 

cerezo(ч)  abiso  

palo  (ч) de San Gregorio 

ciliegio (ч) a gràppoli  αγριοκερασιά  (ж) 

чорниця (ж) myrtille (ж) 

airelle (ж) 

arandano (ч) mirtillo (ч) μύρτιλλο  (с) 

шипшина (ж) églantier (ч) escaramujo (ч) rosa (ж) selvatica αγριοτριανταφθλλιά (ж)  

αγριοτριαντάφυλλο (с) 

ялівець (ч) genièvre (ч) enebro (ч) ginepro (ч) ιουνίπερος  (ч) 

αγριοκυπαρίσσι  (ж) 
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3 

гречка (ж) sarrasin (ч)   

blé (ч) noir 

alforfón (ч) grano (ч) saracìno  φαγόπυρο (с) 

жито (с) seigle (ч) centeno (ч) ségale  (ж) σίκαλη (ж) 

кукурудза (ж) mais (ч) maiz (ч) gran(o)turco (ч) 

mais (ч) 

καλαμπόκι  (с) 

αραβόσιτος  (ч) 

αραβόσι  (с) 

овес (ч) avoine (ж) avena (ж) avena  (ж) βρώμη (ж) 

просо (с) millet (ч) 

mil (ч) 

mijo (ч) miglio (ч) κεχρί  (с) 

пшениця (ж) froment (ч) trigo (ч) fruménto (ч) σιτάρι  (с) 

σίτος  (ч)  

ячмінь (ч) orge (ж) cebada (ж) orzo (ч) κριθάρι (с) 

     

(біле) латаття (с)  

водяна лілія (ж) 

nénuphar (ч) (blanc)   

lis (ч) blanc des étangs 

lune (ж) d’eau 

nenúfar (ч) ninfea  (ж) νούφαρο (с) 

айстра (ж) aster (ч) aster (ч) astro (ч) della Cina  αστήρ (ч) 

бузок (ч) lilas (ч) lila (ж) lilla  (ж) πασχαλιά (ж) 

волошка (ж) bleuet (ч) 

 bluet (ч) 

aciano (ч) fiordali∫o (ч) 

ciano (ч) 

κύανος  (ч) 

μπλουέ  (с) 

гвоздика (ж) œillet (ч) clavel (ч) garòfano (ч) γαρύφαλλο  (ж) 

γαρίφαλο (с) 

жасмин (ч) jasmin (ч) jazmin (ч) gelsomino (ч) γιασεμί (с) 

ίασμος (ч) 

жоржина (ж) dahlia (ч) dalia (ж) dàhlia  (ж) ντάλια (ж) 

δάλεια (ж) 

ірис (ч)   

півники (мн) 

iris (ч) iris (ч) iride  (ж) αγριόκρινος  (ч) 

ίριδα  (ж) 

конвалія (ж) muguet (ч) muguete (ч) mughétto (ч) κομβαλαρία (ж) 

κρινάκι (с)  
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μαγιολούλουδο (с) 

конюшина (ж) trèfle (ч) trébol (ч) trifǒglio (ч) τριφύλλι (с) 

красоля (ж)  

настурція (ж) 

capucine (ж) capuchina (ж) nastúrzio (ч)   

cappucina  (ж) 

ναστούρτιο (с)  

λιανοκάππαρο  (ж)   

φραγκοκάρδαμο (с) 

кульбаба (ж) pissenlit (ч)   

dent-de-lion (ж) 

diente (ч) de león dente di leone (ч)   

soffióne (ч) 

ραδίκι (с)   

πικραλίδα (ж) 

куряча сліпота (ж)   

жовтець (ч) 

renoncule (ж) ranúnculo (ч) ranúncolo (ч) βατράχιο  (с)   

νεραγκούλα  (ж) 

αγριοσέλινο  (с) 

лілія (ж) lis (ч) azucena (ж) giglio (ч) κρίνος (ч) 

κρίνο (с) 

мак (ч) pavot (ч) amapola (ж) papàvero (ч) παπαρούνα (ж) 

κουτσονάδα  (ж) 

мальва (ж) mauve (ж) malva (ж) malva  (ж) μολόχα (ж) 

μαλάχη  (ж) 

незабудка (ж) myosotis (ч)   

ne-m’oubliez-pas (ч) 

nomeolvides (ж) nontiscordardime (ч) μη με λησμόνει (с) 

папороть (ж) fougère (ж) helecho (ч) fèlce  (ж) φτέρη (ж) 

півонія (ж) pivoine (ж) peonia (ж) 

saltaojos (ч) 

peonia  (ж) παιωνία (ж) 

μάκος (ч) 

пролісок (ч) perce-neige (ж) campanilla (ж) de las 

nieves 

bucanève (ч) γάλανθος (ч) 

резеда (ж) réséda (ч) reseda (ж) re∫éda  (ж) 

amorino (ч) 

ρεξεντά (с) 

ρεξεδά (ж) 

ρεξεδάς (ч) 

ромашка (ж) marguerite (ж)   

camomille (ж) 

manzanilla (ж) 
camomilla  (ж) 

χαμομήλι (с)   

μαργαρίτα (ж) 

соняшник (ч) tournesol (ч) 

soleil (ч) 

girasol (ч) girasóle (ч) ηλιοτρόπιο (с) 

ήλιος (ч) 

троянда (ж) rose (ж) rosa (ж) rǒ∫a  (ж) τριαντάφυλλο (с)  
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τριανταφυλλιά (ж) 

фіалка (ж) violette (ж) violeta (ж) viòla  (ж) βιολέτα (ж) 

ίον (с)   

μενεξές (ч) 
 

 

Українська мова Іврит  

1 
верба (ж) (ч)  hk- <r_i-h  Xi 

(ж)  hk-ri 
вишня (ж) (ч)  vk-d1kVd~Xi 
груша (ж) (ч)  Mg+a_h~Xi 
дуб (ч) (ч)  Nvla- 
каштан (ч) (ч)  Noeri- 
кедр (ч) (ч)  zr_a- 
слива (ж) (ч)  Pyzw~w 
сосна (ж) (ч)  v_r_oa 
яблуня (ж) (ч)  cVk<>t_ Xi 
ялина (ж) (ч)  c-Vwa- 

2 
ліщина (ж) (ч)  Nvga-h+~Xi 
малина (ж) (ч)  le-p- 
полуниця (ж) (ч)  hd_w-~tVt 
гречка (ж) (ж)  tm-M-Vk<> 
кукурудза (ж) (ч)  Mr_yt 
овес (ч) (ж)  li_Vw~tl=ok<>yw 
просо (с) (ч)  Nc-od 
пшениця (ж) (ч)  he-yc 
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ячмінь (ч) (ж)  hr_oiw 

3 
айстра (ж) (ч)  rt-Ma- 
бузок (ч) (ч)  dl-yl 
гвоздика (ж) (ч)  Nr_ok<>yi 
лілія (ж) (ж)  hn_w-ow    

(ч)  Nwow 
мак (ч) (ч)  gr+k<> 
троянда (ж) (ч)  dr_v_ 
фіалка (ж) (ж)  tilgyM 

 

 
ДОДАТОК Г 

 

 

 

Комедії 
 

  

Троїл і 

Кресида 

 

білий 

   28 % 

чорний 

   16 % 

 

червоний 

    12 % 

золотий 

    12 % 

зелений 

    8 % 

жовтий 

    8 % 

срібний 

    8 % 

блідий 

   8 % 

  

 

 

 Віндзорські  

жартівниці 

 

білий 

   28,5 % 

зелений 

   19 % 

чорний 

    14,3 % 

 

червоний 

   14,3 % 

синій 

   9,5 % 

жовтий 

   4,8 % 

пурпуровий 

   4,8 % 

сірий 

  4,8 % 

 

 

Два  

веронця 

чорний 

   29,4 % 

білий 

  23,6 % 

червоний 

    11,7 % 

золотий 

   11,7 % 

зелений 

   5,9 % 

блідий 

  5,9 % 

золотаво- 

брунатний 

    5,9 % 

жовтий 

  5,9 % 
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 Все добре, 

що добре 

закінчується 

чорний 

   60 % 

білий 

  20 % 

червоний 

    20 % 

      

Дванадцята 

ніч 

жовтий 

   27,2 % 

чорний 

  13,6 % 

білий 

  13,6 % 

червоний 

   13,6 % 

золотий 

   9,1 % 

блідий 

  9,1 % 

зелений 

    4,6 % 

сірий 

  4,6 % 

фіолетовий 

    4,6 % 

Міра за міру червоний 

   37,5 % 

білий 

  25 % 

чорний 

  12,5 % 

брунатний 

   12,5 % 

блідий 

   12,5 % 

    

Приборкання  

норовливої 

червоний 

   18,2 % 

золотий 

  18,2 % 

білий 

  13,6 % 

блідий 

   9,1 % 

зелений 

   9,1 % 

жовтий 

  9,1 % 

брунатний 

     9,1 % 

срібний 

   9,1 % 

синій 

    4,5 % 
 

 

 

 

 

 

Романтичні драми 

Буря  зелений 

   30,7 % 

синій 

  15,4 % 

брунатний 

  15,4 % 

білий 

  13,6 % 

чорний 

   7,7 % 

золотий 

  7,7 % 

зеленувато- 

жовтий 

    4,6 % 

 

 

 

Зимова казка білий 

   31,8 % 

зелений 

   18,2 % 

золотий 

   13,7 % 

червоний 

   9,1 % 

 синій 

   9,1 % 

чорний 

   9,1 % 

жовтий 

    4,5 % 

сивий 

  4,5 % 

 

 

Цимбелін  

 

червоний 

   32 % 

золотий 

   28 % 

 синій 

   12 % 

білий 

    8  % 

 блідий 

    8  % 

чорний 

    4  % 

фіолетовий 

     4  % 

срібний 

   4 % 

 

Сонети  

Сонети  чорний 

   28,8 % 

червоний 

  21,2 % 

золотий 

  21,2 % 

білий 

   13,5  % 

зелений 

   9,6 % 

жовтий 

  3,8 % 

сірий 

   1,9 % 
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Трагедії 

 

 

Гамлет 

 

 

чорний 

  34,6 % 

 

блідий 

 15,4 % 

 

білий 

 11,5 % 

 

червоний 

  7,7 % 

 

зелений 

  7,7 % 

 

золотий 

 7,7 % 

 

сірий 

 3,85 % 

 

синій 

3,85% 

 

срібний 

3,85 % 

червонувато- 

брунатний 

   3,85 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Король Лір 

 

білий 

42 % 

чорний       

26,3 % 

зеленувато-

жовтий 

    10,5 % 

червоний 

  5,3 % 

сірий 

 5,3 % 

зелений 

  5,3 % 

позоло-

чений 

  5,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

Отелло чорний 

     40 % 

білий 

  20 % 

зелений 

    20 % 

блідий 

 6,67 % 

синій 

  6,67 % 

рожевий 

   6,67 % 

    

Ромео і  

Джульєтта 

чорний 

    22 % 

блідий 

  20 % 

червоний 

   14, 5 % 

білий 

  9,1 % 

золотий 

  9,1 % 

зелений 

   9,1 % 

срібний 

   5,4 % 

сірий 

5,4 % 

 

горіхо- 

вий 

  1,8 % 

рожевий 

    1,8 % 

 жовтий 

    1,8 % 

Макбет кривавий 

(червоний) 

    64,2 % 

чорний 

  11,3 % 

блідий 

   9,4 % 

золотий 

  7,5 % 

білий 

  3,8 % 

зелений 

   1,9 % 

срібний 

   1,9 % 

   

Річард ІІ кривавий 

(червоний) 

    64 % 

чорний 

   9 % 

блідий 

   9 % 

золотий 

    9 % 

зелений 

   3,6 % 

срібний 

   3,6 % 

 

білий 

   1,8 % 

   

Річард ІІІ кривавий 

(червоний) 

   73,5 % 

золотий 

   10,6 % 

чорний 

   8,8 % 

блідий 

   2,9 % 

     

зелений 

   2,9 % 

синій 

   1,6 % 

    

Життя та 

смерть 

короля 

Джона 

кривавий 

(червоний) 

   60,9 % 

чорний 

    8,7 % 

золотий 

   8,7 % 

срібний 

   8,7 % 

блідий 

   6,5 % 

білий 

   6,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлій Цезар кривавий 

(червоний) 
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     83,2 %     4,8%     4,8 %      2,4 %     2,4 %     2,4 % 
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ДОДАТОК Д 

A train went through a burial gate, 

A bird broke forth and sang, 

And thrilled, and quivered, and shook his throat 

Till all the churchyard rang; 

And then adjusted his little notes, 

And bowed and sang again. 

Doubtless, he thought it meet of him 

To say good-bye to men.  

                         (E.Dickinson)   [PED: 126] 

 

A sparrow enters the tree, 

Whereon immediately 

A snow-lump thrice his own slight size 

Descends on him and showers his head and eyes. 

And overturns him 

And near inurns him, 

And lights on a nether twig…    

                         (Th.Hardy) [NWS: 204] 

 

At once a voice arose among 

     The bleak twigs overhead 

In a full-hearted evensong 

     Of joy illimited; 

An aged thrush, frail, gaunt, and small, 

     In blast-beruffled plume, 

Had chosen thus to fling his soul 

     Upon the growing gloom. 

So little cause for carolings 

     Of such ecstatic sound 
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Was written on terrestrial things 

     Afar or nigh around; 

That I could think there trembled through 

     His happy good-night air 

Some blessed Hope, whereof he knew 

     And I was unaware.                                          

                             (Th.Hardy) [Harvill: 3] 

 

Books! ‘tis a dull and endless strife: 

Come, hear the woodland Linnet; 

How sweet his music! on my life, 

There’s more of wisdom in it.    

                             (W.Wordsworth) [PW: 358] 
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