
32

ISSN 2075 – 1486. Філологічні науки. 2013. № 15__________________________________________________________________________________________________________________________________________

дядько Максим. Адже недаремно він віддав своє здоров’я за щастя людей. Мак-
сим постійно домагався, щоб і племінник думав менше про свій недолік, а біль-
ше про страждання інших, щоб навчився відчувати чуже горе. 

Дядю хвилювало, що багата садиба – це тісний світ для підлітка, а життя 
тут зовсім не схоже на те, яким живе більшість людей. Тому й Петро, «що став 
уже юнаком, зріс, як теплична квітка, захищений від різних сторонніх впливів 
далекого життя» [2, с. 302].

І ось у садибу запрошуються різні гості, в тому числі й музиканти. Петро й 
сам іноді виїжджає в люди. Усі ці враження, з одного боку, розвинули в нього 
«чудову тонкість відчуттів», «слух його надзвичайно загострився» [2, с. 343]. З 
іншого – призвели до душевної кризи. Йому здавалося, що життя не потрібне, у 
нього замало місця тому, хто народився сліпим. 

Поворотними у виборі життєвого шляху героя можна вважати два момен-
ти. Перший –  знайомство з історією славетного на Запоріжжі сліпого молодо-
го бандуриста Юрка, котрий, постійно супроводжуючи верхи на коні у бойових 
походах легендарного українського отамана Гната Карого, трагічно загинув від 
татарської шаблі півтора століття тому. Петро слухав розповідь про співця-бан-
дуриста, і в його душі з’явилася гордість за славетне минуле українського коза-
цтва, яке у жорстокій боротьбі відстоювало незалежність і свободу неньки-Укра-
їни в роки польського поневолення. Другий момент – зустріч із двома сліпими 
послушниками у старому N-ському монастирі. Поспілкувавшись із ними, Петро 
доходить висновку, що життя містить якусь злість, що всі сліпонароджені злі, 
егоїстичні, відособлені від людей. Водночас він розуміє, що лінію своєї власної 
поведінки в суспільстві кожна людина обирає самостійно і це не залежить від її 
фізичного стану.

У житті Петра настав той період, коли необхідно було визначити своє місце в 
природі, своє ставлення до навколишнього світу, своє значення.  Цей процес від-
бувався у свідомості героя суперечливо й ускладнювався тим, що «до питання 
«нащо жити на світі?» – він додавав: «нащо жити саме сліпому?» [2, с. 341]. Часом 
йому здавалося, що він був би набагато щасливіший, якщо б його не оточували 
піклуванням і любов’ю, а надали можливість жити життям звичайних сліпих: 
просити милостиню, жебракувати. Стан душевної кризи героя поглиблювався. 
Пошуки нових страждань та бажання мучити ними себе й інших стало його по-
требою.

Навесні, коли віряни здійснювали паломництво до чудотворної католицької 
ікони, що знаходилася у старенькій церкві, Попельському випала нагода віч-на-
віч зустрітися з купкою сліпих жебраків, котрі з дерев’яними мисочками у руках 
просили милостиню, заводячи жалібну пісню. Сумна мелодія тих, щастю яких 
він так заздрив, злякала його. «Петро зупинився, і його обличчя перекривилось, 
наче якась слухова примара з’явилася перед ним у вигляді цього страдницького 
зойку» [2, с. 353]. Він прагнув скоріше втекти з цього місця, та дядько Максим, 
зупиняючи його, промовив: «Ти от… проклинаєш у душі своїх близьких за те, що 
вони відібрали в тебе щасливу долю оцих сліпих… ти, може, і маєш рацію! Та, 
клянусь честю старого солдата, всяка людина має право розпоряджатися своєю 
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Сучасний стан розвитку германістики характеризується посиленням ін-
тересу дослідників до питань еволюції граматичної системи англійської мови. 
Значна кількість наукових праць присвячена вивченню реченнєвих структур та 
їхніх складників у діахронному аспекті. Проте певні синтаксичні утворення до-
тепер залишаються не вивченими, зокрема конструкції, складники яких поєд-
нані між собою аппозитивним зв’язком. Відсутність достеменного аналізу аппо-
зитивних конструкцій (АК) у контексті історичного розвитку англійської мови 
зумовлює актуальність цієї розвідки.

Об’єктом дослідження виступають аппозитивні конструкції в англійській 
мові XII–XVII століть. Аналіз структурних і функціональних характеристик АК 
методологічно ґрунтується на теорії породжувальної граматики, а саме на од-
ному з її модулів – Хʹ-(«ікс-штрих»)-теорії. Використовуючи термінологічний 
інструментарій генеративістики, стверджуємо, що АК – це іменна фраза (NP), 
ядром якої є іменна фраза (означуваний аппозитив), а залежним конституен-
том – інша іменна фраза (означувальний аппозитив).

Серед досліджених АК виокремлюємо структури, складники яких поширені 
підпорядкованими елементами. Одним із таких поширювачів виявляється під-
рядне означальне речення (= релятивна/відносна клауза), що розглядається як 
залежний конституент, убудований у структуру іменної фрази. Зв’язок віднос-
ної клаузи і керуючої NP експлікується за допомогою відповідних релятивних 
маркерів (комплементайзерів і відносних займенників), функціонування яких 
ми розглянемо у цій статті.

Відзначимо, що аппозитивні конструкції, структурно пов’язані із відносни-
ми клаузами, становлять, відповідно, 13,48% і 9,11% досліджених АК у серед-
© Г. Зінченко, 2013
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ньо- та ранньоновоанглійській мові. У тексті Peterborough Chronicle, яку відно-
сять до перехідного від давньо- до середньоанглійського періоду, зберігаються 
типові давньоанглійські релятивні маркери, наприклад вказівний анафорич-
ний займенник se у (1) або комплементайзер þe у (2):

(1) с.-англ. æfter him feng Carl his faðasunu to þam rice. se wæs Cnutes sunu 
þæs haligan cynges of Denmarcan (Chronicle, an. 1119). – «Після нього став воло-
дарем Карл, його двоюрідний брат, який був сином Кнута Святого, короля Данії».

(2) с.-англ. him com togænes Willelm eorl of Albamar þe þe king adde beteht 
Euorwic (Chronicle, an. 1138). – «Проти нього виступив Вільям, ерл Албемарл-
ський, якому король передав Йорк».

Подальший розвиток стратегій релятивізації зумовлює поступову зміну 
засобів зв’язку АК із залежними клаузами. Парадигма вказівних займенників 
с.-англ. þe < двн.-англ. se, с.-англ. þeo < двн.-англ. seo, с.-англ. þat < двн.-англ. þæt 
виходить із ужитку як релятивні конектори, і в пам’ятках північних, централь-
них та південних діалектів головними експлікаторами відносного зв’язку ста-
ють комплементайзери þe та þаt (that), пор.:

(3) с.-англ. Ascanius his broþer; þe mid his fader com from Troie. || mid muchele 
worscipe; þis kine-bearn bi-wiste (Brut, 104-105) – «Асканій, його брат, який прибув зі 
своїм батьком із Трої, з великою шаною охороняв цю королівську дитину».

(4) с.-англ. Today Sain Louk telles us, || In our godspel, þat Jesus || Spac of þing þat 
es to com, || And namelic of þe dai of dom (The Signs of the Doom, 1-4) – «Сьогодні 
Святий Лука говорить нам у проповіді, що Ісус говорив про те, що настане, а саме 
про судний день».

(5) с.-англ. Mi rengne thu schalt welde, || And to spuse helde || Reynild, mi doghter, 
|| That sitteth on the lofte. (King Horn, 909-912). – «Моїм королівством ти прави-
тимеш і за дружину візьмеш Рейнільду, мою доньку, яка сидить у кімнаті нагорі».

Принагідно звертаємо увагу на дискусійність питання щодо походження та 
граматичного статусу релятивного маркера that. З одного боку, that розглядають 
як маркер підрядності, що витіснив інший універсальний маркер гіпотаксису þe 
через значну поліфункціональність останнього в середньоанглійський період 
(уживання þe як вказівного займенника, означеного артикля, комплементай-
зера). З іншого боку, давньоанглійські þe  і þæt розмежовують, відповідно, як 
власне релятивний маркер і сполучниковий засіб оформлення інших типів за-
лежних клауз, зокрема підрядних мети, результату і комплементарних речень. 
Виходячи з цього, становлення that як спеціалізованого відносного маркера 
пояснюють так: 1) у результаті нівелювання відмінкових і родових форм у піз-
ньодавньоанглійський та ранньосередньоанглійський періоди найчастіше вжи-
вається форма середнього роду відносного займенника þæt (> that); 2) грамати-
калізація вказаного займенника призводить до появи нової релятивної частки 
that; 3) після певного часу співіснування відносних маркерів that і þe останній 
поступово виходить з ужитку. Таким чином, середньоанглійський комплемен-
тайзер that розвинувся із давньоанглійського вказівного займенника і не репре-
зентує давньоанглійський субординативний маркер þæt [6; 8; 9].

АК із підрядними означальними, оформленими wh-маркерами, які утво-
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матері його лякали. І тільки коли вона зрозуміла, що в музиці «мужика Йохима 
справжнє, живе почуття» [2, с. 274] і відкрила й у своїй грі таку ж здатність, їй 
удалося торкнутися струн душі сина й відкрити шлях до високого мистецтва.

Музичні здібності хлопчика помічає і дядько Максим. Але, на відміну від ма-
тері, він спрямовує розвиток племінника у бік народної пісні, яка, на його дум-
ку, не стільки впливає на слух особистості, скільки дає уяву про яскраві образи, 
будить думку, загартовує характер. Розумове зростання Петруся почалося саме 
завдяки пісні. Зацікавлений нею, він знайомиться з історією своєї країни, її ге-
роями, долею українського народу. Звідси у нього виникає непідробний інтерес 
до літератури. У дев’ятирічному віці він уже активно залучається до вивчення 
шкільних предметів. Та що там предмети. Музика подарувала йому зустріч із су-
сідською дівчинкою Евеліною, котра на довгі роки стане його вірним товари-
шем, а потім –  і першим коханням. Удвох вони поринають у світ нових знань, 
осягають ази життєвої мудрості, пізнають радість зустрічей і муки розлучення. 
Справжньою поезією дихають сторінки повісті, присвячені їхнім стосункам. Ди-
тяча наївність і доросла розсудливість дзвенить у їхніх серцях під час побачення 
на березі річки:  

«– Знаєш, – заговорив сліпий, трохи пожвавлюючись, – адже я почуваю сон-
це і знаю, коли воно зайшло. 

– З чого ти знаєш?
– З того, що… бачиш… Я сам не знаю з чого…
– Ага! – протягла дівчинка, як видно, цілком задоволена цією відповіддю, і 

вони обоє помовчали.
– Я можу читати, – першим заговорив знову Петрусь, – і незабаром вивчуся 

писати пером.
– А як же ти?.. – почала була вона і раптом ніяково замовкла, не бажаючи 

провадити далі дражливого допиту. Але він її зрозумів. 
– Я читаю у своїй книжці, – пояснив він, – пальцями.
– Пальцями? Я б ніколи не вивчилась читати пальцями… Я й очима погано 

читаю…
– А я можу читати навіть по-французькому…
– По-французькому!.. І пальцями…, який ти розумний! – щиро захопилася 

вона. – Одначе я боюсь, щоб ти не простудився. Он над річкою який туман…
– А ти сама?
– Я не боюсь: що мені зробиться?
– Ну, і я не боюсь. Хіба може бути, щоб мужчина простудився швидше, ніж 

жінка? … мужчина не повинен нічого боятися: ні холоду, ні голоду, ні грому, ні 
хмари…» [2, с. 290].   

Дружба однолітків була справжнім даром їхньої ласкавої долі. Тепер хлоп-
чик не шукав уже повної самотності; він знайшов те єднання, якого не могла 
йому дати любов дорослих. У хвилини чуйного душевного затишшя йому при-
ємна була близькість дорогої людини. 

Але чим більше Петро ставав особистістю, тим більше страждав від своєї 
ущербності. І, можливо, він назавжди замкнувся б у собі, став нещасним, якби не 
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не могла заспокоїтись, відчуваючи певну душевну тривогу. Серце матері підка-
зувало, що разом із радістю в дім прийшло й горе. Дитина народилася сліпою. 
Письменник, подаючи штрихи до портрета хлопчика, підкреслює, що обличчя 
Петруся було «завжди нерухомим і якось не по-дитячому серйозним» [2, с. 249], 
а його «очі дивились усе тим самим нерухомим і суровим поглядом» [2, с. 250]. 
Позбавлений найпрекраснішого способу пізнання світу розмаїттям фарб і від-
тінків живої природи, він намагається сприймати його відчуттями слуху.   

З моменту появи дитини в домі двоє людей оточили її особливим почут-
тям: мати, Ганна Михайлівна,  –  світлою ніжністю і любов’ю,  дядько Максим 
– серйозністю і мужністю. Варто зауважити, що дядько Максим Яценко – люди-
на сильної вдачі, замолоду боровся в Італії в загоні Гарібальді, щоб допомагати 
скривдженим, а повернувшись додому калікою («праву ногу йому зовсім одрі-
зали, і тому він ходив на милиці, а ліва рука була покалічена й придатна тіль-
ки на те, щоб сяк-так спиратися на палицю» [2, с. 251]), не маючи змоги більше 
боротися списом і шаблею,  шукає інші форми прояву своїх здібностей. Бажаю-
чи допомогти Петрусеві, він починає діяти, керуючись девізом: «Знедолений за 
скривджених!» [2, с. 260].        

Для хлопчика процес знайомства з навколишнім світом розпочався з ви-
вчення кімнати, де він, прислухаючись до всього й обмацуючи кожен предмет, 
розширював свої уявлення, вчився фантазувати.  

Навесні третього року життя Петрусь уже долучається до звуків талої води, 
відкриває для себе шепотіння віття буків, що долинали у відкрите вікно його 
кімнати. Здавалося, серце малюка готове і до нових весняних вражень. Але, на 
жаль, цього не сталося. Перебуваючи на лоні природи,  чуючи різноманітні її 
весняні голоси, не маючи змоги схопити ці звуки цілісно, розташувати їх у пер-
спективу, він непритомнів. «Хлопчик, – пише В.Г. Короленко, – тихо застогнав і 
відкинувся назад на траву» [2, с. 259].

У п’ять років у його життя ввійшло мистецтво. Тонкий психолог, В.Г. Коро-
ленко витончено передає почуття, які відчуває сліпа дитина, доторкнувшись до 
прекрасного.  Автор помічає ледь уловимі переживання, рухи дитячої душі. За-
вдяки тому, що нещасний народився в багатій родині і був оточений любов’ю, 
він отримує можливість розвинути в собі художній дар. 

На сопілці грав конюх Йохим. І ця гра на простій дудці, яку сільський парубок 
зробив сам після довгих пошуків потрібного дерева, поклала початок перетво-
ренню сліпого хлопчика в музиканта. Петрусь щовечора навідувався до стайні 
слухати музику Йохима, звуки якої, злившись в одну злагоджену гармонію, наві-
ювали йому неясні, але на диво приємні мрії.

Відчуваючи пекучі ревнощі до музики конюха, що повністю поглинула Пе-
труся, Ганна Михайлівна вирішує заволодіти серцем сина звуками піаніно. Так 
у їхньому домі з’являється «закордонний гість». Однак на цей раз сподівання 
матері виявилися марними: віденському інструментові було не під силу боро-
тися з «відтинком української верби». Дудка Йохима полонила уяву хлопчика 
своєю здатністю передавати тонкі почуття людини, внутрішній світ якої живе 
в гармонії із собою та українською природою. Натомість гучні звуки хитрих п’єс 
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рилися внаслідок реінтерпретації питальних займенників у відносні, фіксуємо 
у пам’ятках лондонського діалекту XIV–XV століть, а саме Canterbury Tales і Le 
Morte d’Arthur, наприклад:

(6) с.-англ. Foure gleedes han we whiche I shal devyse, – || Avauntyng, liyng, 
anger, coveitise (CT: The Reeve’s Tale, 29-30) – «Чотири жаринки маємо ми, які я 
назву, - похваляння, брехливість, гнів, жадібність».

У Canterbury Tales спостерігаємо поєднання wh-маркера з that у постпозиції, 
у Le Morte d’Arthur – поєднання wh-маркера з the у препозиції, пор.:

(7) с.-англ. < … > That she, this mayden, which that Mayus highte, || As hastily 
as evere that she myghte, || Shal wedded be unto this Januarie (CT: The Merchant’s Tale, 
481-483) – «< … > щоб вона, ця дівчина, яку звали Мая, так швидко, як тільки мо-
гла, стала дружиною цього Януарія».

(8) с.-англ. And of hym came kynge launcelot thy graute syre / the whiche there 
wedded the kynges doughter of Irland (Le Morte d’Arthur, p. 660) – «І його нащадком 
був король Ланселот, твій дід, який одружився із донькою короля Ірландії».

Стратегія утворення відносних клауз за допомогою wh-займенників пояс-
нюється впливом латинської та французької мов. Водночас існує позиція, що 
романські мови швидше підсилювали наявні в англійській мові тенденції роз-
витку цього типу підрядних речень. Зокрема, реінтерпретовані маркери на wh- 
з’являються у середньоанглійській у випадках релятивізації прийменникових 
конструкцій [1; 5; 6]. У досліджених середньоанглійських відносних реченнях, 
залежних від АК, wh-конституент зазнає пересуву в ініціальну позицію клау-
зи разом із прийменником відповідно до дії трансформаційного правила pied-
piping, наприклад:

(9) с.-англ. < … > By mediacioun of Cambalus, || The kynges sone, of which that I 
yow tolde (CT: The Squire’s Tale, 656-657) – «< … > за посередництва Камбало, коро-
лівського сина, про якого я вам розповідав».

Водночас оформлення відносного речення комплементайзером that зумов-
лює відокремлення прийменника (preposition stranding), який залишається у 
своїй первинній глибинній позиції, як у (10):

(10) с.-англ. he wrote < … > Vnto syre Launcelot floure of alle noble knyghtes 
that euer I herd of or sawe by my days (Le Morte d’Arthur, p. 842) – «Він написав серу 
Ланселоту, цвітові серед усіх шляхетних лицарів, про яких я коли-небудь чув чи 
бачив у своєму житті».

У середньоанглійських текстах також фіксуємо поодинокі приклади реля-
тивних клауз, уведених до складу АК відносним прислівником. Аппозитиви в 
цьому випадку характеризуються локативною семантикою і позначають, зокре-
ма, географічні об’єкти, як у (11), (12). Подібно до займенникових конекторів, 
протягом середньоанглійського періоду прислівниковий релятивний маркер на 
þ- (th-) поступово заміщується wh-формантом.

(11) с.-англ. Þa hefde Brutus þa ȝeue; þat Diana him bi-heihte. || i Logice þan eit-
londe; þer heo weoren at-stonden (Brut, 897-898) – «Потім отримав Брут дар, 
який Діана обіцяла йому на острові Логіке, куди вони прибули».

(12) с.-англ. Agayns his heeste no wight dorste trespace, || Save in Bethulia, a 
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strong cite, || Where Eliachim a preest was of that place (CT: The Monk’s Tale, 676-
678) – «Його наказ ніхто не насмілювався порушувати, окрім як у Ветилуї, стій-
кому місті, де Еліакім був священиком».

У пам’ятках XVI–XVII століть релятивні клаузи у складі АК марковані комп-
лементайзером that або wh-конекторами, такими як займенники who, whose, 
whom, which, що в окремих випадках поєднуються із прийменниками у препо-
зиції, та прислівник where, наприклад:

(13) р.-н.-англ. Sir Timothy Treat-all, an old seditious Knight, that keeps open 
House for Commonwealths (The City Heiress, p. 203).

(14) р.-н.-англ. < … > it is so well translated into English by a worthie Ientleman 
Syr Th. Hobbie, who was many wayes well furnished with learnyng, and very expert 
in knowledge of diuers tonges (The Scholemaster, p. 33).

(15) р.-н.-англ. < … > that Sea-beast || Leviathan, which God of all his works || 
Created hugest that swim th’ Ocean stream (Paradise Lost, 200-202).

(16) р.-н.-англ. You fight for Christ and England’s peerless Queen, || Elizabeth, 
the wonder of the world || Over whose throne th’enemies of God || Have thundered 
erst their vain successless braves (A Farewell, 64-67).

(17) р.-н.-англ. In our neighbor Countrey Ireland, where truly learning goes 
verie bare, yet are their Poets held in a devout reverence (Defence of Poesie).

Приклади (18), (19) демонструють реалізацію стратегії випущення реля-
тивного маркера середньоанглійського і ранньоновоанглійського відносного 
речення. Відзначимо, що відносна клауза у (19) нефінітна, а зв’язок між аппози-
тивами експлікований прийменником of, пор.:

(18) с.-англ. The king dede the mayden arise, || And the erl hire bitaucte || And al 
the lond he evere awcte - || Engelonde, everi del (Havelok the Dane, 205-208) – «Ко-
роль наказав дівчині підвестися і доручив її ерлові, а також усі землі, якими за-
вжди володів, Англії кожну частину».

(19) р.-н.-англ. < … > beyond || The flowry Dale of Sibma clad with Vines 
(Paradise Lost, 409-410).

Порівняно із середньоанглійським періодом, у ранньоновоанглійській 
мові кількісна перевага засобів релятивного зв’язку зміщується від that до wh-
конекторів. Якщо у пам’ятках ХІІ–XV століть питома вага þ(th)-конектора від-
носних речень у складі АК складає 78,65%, а wh-конекторів – 19,66%, то у тек-
стах XVI–XVII століть кількість that у досліджених АК зменшується до 27,91%, а 
кількість wh-займенників зростає до 67,44%. Відносні клаузи із випущеним ре-
лятивізованим формантом становлять невелику частину зазначених структур в 
обох періодах: 1,69% і 4,65% відповідно.

Дослідники сучасної англійської мови стверджують, що вибір відносного 
маркера зумовлений трьома факторами, а саме:

1) семантичними характеристиками клаузи (обмежувальне, необмежу-
вальне значення);

2) лексико-граматичним розрядом іменника-антецедента (іменники-на-
зви істот, іменники-назви неістот);

3) синтаксичною функцією релятивізованого конституента у відносному 
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ТЕТЯНА КОНЄВА
(Полтава)

ІДЕЯ ПРИРОДНОГО ЛЮДСЬКОГО ПРАГНЕННЯ
ДО ЩАСТЯ І СВІТЛА У ПОВІСТІ  В.Г. КОРОЛЕНКА
«СЛІПИЙ МУЗИКАНТ»
Ключові слова: процес становлення особистості, психологія загаль-
нолюдської туги за повнотою існування, межова ситуація,  пережи-
вання «моменту істини», внутрішня картина світу.

Короленківський твір має складну творчу історію. Уперше його було опу-
бліковано в газеті «Русские ведомости» за 1886 р. Згодом із деякими доопра-
цюваннями він з’являється в журналі «Русская мысль» (1886 р., № 7). У 1898 р., 
для шостого видання повісті, В.Г. Короленко вводить цілком нові епізоди (по-
їздка до монастиря, сцена на дзвіниці в VІ розділі, сцена зі сліпими), а також 
подає новий персонаж – старого солдата Кандибу. Варто зауважити, що постаті 
двох дзвонарів (сліпий і сліпонароджений), різницю їхніх настроїв, сцену з ді-
тьми, слова Єгора про сни (VІ-й розділ) письменник узяв прямо з натури під час 
відвідування Саровського монастиря Тамбовської єпархії. Про це свідчить ав-
торська передмова до твору і записні книжки В.Г. Короленка.   

Задуманий як «психологічний етюд» (так зазначалося в підзаголовку пер-
шої рубрикації), «Сліпий музикант» трактував улюблену короленківську ідею 
про людське прагнення «до щастя і світла». Власне, під душевною драмою слі-
пого розумівся природний потяг особистості до душевної гармонії із собою й 
іншими людьми, до єдності з природою й усім навколишнім світом. У січні 1917 
р. В.Г. Короленко писав Горнфельду: «…Моїм головним художнім завданням була 
не спеціально психологія сліпого, а психологія загальнолюдської туги за недо-
сяжним і туги за повнотою існування» [4, с. 543]. 

Багатий психологічний і побутовий матеріал почерпнутий, як визнав сам 
автор, частково з дитячих спогадів і з пізніших спостережень «над хлопчиком, 
який поступово втрачав зір», і «над одним дорослим сліпим, людиною розвине-
ною і освіченою і до того музикантом по професії» [4, с. 543].  

Психологією сліпих В.Г. Короленко взагалі займався багато. У журналі «Рус-
ское богатство» за 1904 р. він, наприклад, умістив статтю про книгу Араго – 
«Спогади сліпого», а в кінці життя збирався написати спеціальну статтю про 
«Сліпого музиканта».

У центрі твору – зворушлива історія про пошуки особистістю свого місця у 
світі.  

Головний герой, Петро Попельський, – людина складної життєвої долі. Слі-
пий від народження, він мусить, –  за словами автора, – «дати дорогу своєму ін-
стинктивному, органічному потягу до світла» [3, с. 247].    

Поява у багатій родині первістка огорнена певною психологічною таємни-
цею. Юна мати, почувши «тихий і жалібний» [2, с. 248] крик немовляти, довго 
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МАРИНА ЗУЕНКО

МИФОПОЭТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В АНГЛИЙСКОЙ БАРОККОВОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЕ

В статье исследуется мифопоэтическое время и пространство в английской мета-
физической лирике. Определено, что мифопоэтическая картина мира в лирике поэтов-
метафизиков является дуалистической: земной и небесный миры, вечное и моменталь-
ное сосуществуют и объединяются в лирическом произведении с помощью  античных и 
христианских мифологем.

Ключевые слова: мифопоэтика, метафизическая поэзия, барокко, мифопоэтическое 
время и пространство.

MARYNA ZUYENKO

MYTHOPOEIC TIME AND SPACE IN THE ENGLISH BAROQUE LITERATURE

The article deals with mythopoeic time and space in the English metaphysical poetry. The 
mythopoeic world is considered to have dualistic nature in the poetry by metaphysical artists 
such as earthy and heavenly worlds, eternal and instant coexist and are joined in the lyrical text 
with the help of antique and Christian mythical elements.

Key words: mythopoeia, metaphysical poetry, baroque, mythopoeic time and space.
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реченні (суб’єкт, об’єкт, детермінант, прийменниковий комплемент) [2, с. 1247-
1250; 4, с. 265-267].

Таким чином, в обмежувальних відносних реченнях сучасної англійської 
мови вживаються всі наявні релятивні маркери, тоді як у клаузах із необмежу-
вальним значенням допустимими є лише wh-займенники. Відносні речення, 
які модифікують іменники-назви істот, пов’язані з антецедентом займенника-
ми who, whom, whose, а ті, що модифікують  іменники-назви неістот, марковані 
займенниками which та whose. Комплементайзер that або випущений релятив-
ний маркер уживаються з назвами як істот, так і неістот. Синтаксична функція 
wh-маркера зумовлює певну відмінкову форму займенника: who – whom – 
whose, або його позицію із прийменником: of which [4, с. 266]. Досліджувані пері-
оди позначені процесом становлення описаного розподілу маркерів відносного 
зв’язку, який завершується лише у XVIII столітті. 

У середньо- та ранньоновоанглійській мові ядерні конституенти аппози-
тивних структур із відносним реченням позначають переважно осіб (людей). У 
кожному періоді відповідно 82,84% і 84,62% АК із релятивними клаузами скла-
дають  конструкції з аппозитивами, вираженими іменниками-назвами істот. 

Як і в сучасній англійській мові, протягом ХІІ–XVII століть þ (th)-маркер та 
випущений відносний займенник уживаються з антецедентами істотами і не-
істотами. Зазначені релятивізовані складники можуть займати глибинну пози-
цію суб’єкта або об’єкта у складі відносної клаузи, пор.:

(20) с.-англ. & for þe wrake-dome; of Menelaus quene.|| Elene was ihoten. 
alðeodisc wif.|| þa Paris Alixandre; mid pret-wrenche. bi-won < … > (Brut, 40-42) 
– «І заради помсти за королеву Менелая, яку звали Єленою, чужоземну жінку, яку 
Парис Александр хитрістю захопив < … >».

(21) р.-н.-англ.  And eke my toothless chaps, the gates of my right way, || That 
opes and shuts as I do speak, do thus unto me say (The Ages of Man, 17-18).

У реченні (20) постмодифікація кожного аппозитива двокомпонентної АК 
здійснюється відносним реченням. Клауза Elene was ihoten, яка поширює пер-
ший аппозитив Menelaus quene, не містить експлікованого відносного займен-
ника або комплементайзера. Випущений релятивізований конституент займає 
позицію суб’єкта у глибинній структурі відносної клаузи, зазнає пересуву в пози-
цію специфікатора підрядного речення та є кореферентним іменнику quene, що 
позначено індексацією (1) у дужковому записі будови конструкції: [NP Menelaus 
quene1 [CP ec1 [Cʹ 0 [IP t1 Elene was ihoten]]]].

Клауза þa Paris Alixandre mid pret-wrenche bi-won постмодифікує другий ап-
позитив alðeodisc wif. Релятивний маркер þa займає позицію об’єкта у глибинній 
структурі підрядного речення, тобто функціонує як релятивізований компле-
мент дієслова bi-won. Кореферентність іменника wif, відносного займенника þa 
і глибинного комплемента дієслова позначено індексацією (2) у дужковому за-
писі: [NP alðeodisc wif2 [CP þa2 [Cʹ 0 [IP Paris Alixandre mid pret-wrenche bi-won 
t2]]]]. У свою чергу, слід говорити про кореферентність першої і другої груп ін-
дексованих елементів як результат відношення аппозиції.

У реченні (21), натомість, експліковано комплементайзер that, який уводить 
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до складу АК відносну клаузу з релятивізованим складником у функції суб’єкта. 
У дужковому записі кореферентні конституенти позначені індексом (3): [NP my 
toothless chaps3 the gates3 of my right way [CP ec3 [Cʹ that [IP t3 opes and shuts as I 
do speak]]]].

Відзначимо, що структури з випущеними маркерами відносного зв’язку у 
позиції суб’єкта або об’єкта типові для давньо- та середньоанглійського періо-
дів, що доводить досліджений матеріал. У XVII столітті підрядні відносні із ви-
пущеним релятивним маркером у глибинній позиції суб’єкта стають менш по-
ширеними, ніж відповідні синтаксичні одиниці з нульовим релятивізованим 
об’єктом, і поступово виходять із ужитку [3, с. 215-216; 7, с. 298-299]. У сучасній 
англійській мові асиндетично оформлені відносні клаузи з релятивізованим 
суб’єктом відсутні. 

У складі АК середньоанглійського періоду не було виявлено маркер who, 
який реалізує функцію релятивізованого суб’єкта. Займенник who починає 
функціонувати як засіб оформлення відносного зв’язку в ранньоновоанглій-
ській мові. Це пояснюється, зокрема, тим, що реінтерпретація wh-займенників 
у відносні маркери відбувалася в першу чергу в тих реченнях, де релятивізо-
ваному складнику передував прийменник, що унеможливлювало вживання 
th-форманта і вимагало його заміни [6, с. 300-301]. Щодо поширеності who як 
релятивного маркера зауважимо, що цей займенник було зафіксовано у 27,91% 
релятивних клауз у складі АК.

Таким чином, протягом XII–XV століть функцію експлікованого релятивізо-
ваного суб’єкта відносного речення у складі АК реалізують такі конституенти, 
як þe, þat, that, which, the which, which that. Відповідно, у текстах ранньоново-
англійського періоду в зазначеній позиції виокремлюємо who, which, that. Від-
значимо, що в досліджувані періоди відносний займенник which уживається 
з антецедентами істотами і неістотами, на відміну від сучасної англійської, де 
функціонування цього маркера обмежене антецедентами-назвами істот.

Отже, проведений аналіз АК із підрядним означальним реченням в англій-
ській мові XII–XVII століть свідчить про різноманітність сполучникових засобів, 
що експлікують відносний зв’язок між ядерними складниками аппозитивних 
структур і залежними від них клаузальними одиницями. Відбиваючи загальні 
тенденції розвитку означальних речень, досліджені синтаксичні одиниці водно-
час демонструють своєрідність функціонування релятивних маркерів у складі 
аппозитивних конструкцій.
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У вірші «The Sun Rising» образ сонця є сюжетно-композиційним центром і 
організатором часопростору вірша, довкола нього по своїй орбіті обертається 
Земля. Цю думку в метафоричній формі розкрив Джон Донн, описуючи кімна-
ту закоханих, центром якої є сонце. Архетип сонця в цьому вірші є ключовим у 
створенні міфопоетичної картини світу, в якому духовний і матеріальний світи 
співіснують в гармонійній єдності.

Thou, Sun, art half as happy as we,
In that the world’s contracted thus;
Thine age asks ease, and since thy duties be
To warm the world, that’s done in warming us.
Shine here to us, and thou art everywhere;
This bed thy center is, these walls thy sphere [8, с. 8].

У когорті письменників-метафізиків були й жінки, зокрема Кетрін Філіпс 
(Katherine Philips), яка писала під псевдонімом Орінда (з латинської мови озна-
чає золото, гарний). У більшості її віршів розкривається мотив дружби як духо-
вного зв’язку між двома людьми. Більшість своїх віршів про дружбу вона при-
свячує своїй подрузі – Лукасії. Під псевдонімом Лукасії була її подруга – Анна 
Оуен. Імена своїм ліричним героям (так само, як і членам створеного нею Плато-
нічного товариства друзів) Кетрін Філіпс добирала із творів драматурга Вільяма 
Картрайта. Кетрін Філіпс була послідовницею «метафізичної школи» Джона До-
нна і писала про жіночу дружбу. Джон Донн був прихильником неоплатонізму, 
у якому в химерний спосіб було поєднано християнство і язичництво. Італійські 
неоплатоніки Марсіліо Фічіно, Піко делла Мірандола, Леоне Ебрео обґрунтували 
вчення про любов, дружбу як єдність двох людей, які в образі друга, коханого 
(коханої) пізнають образ Творця. Ідеї неоплатонізму сповідувала і Кетрін Філіпс.

Актуалізуючи ренесансні уявлення про людину як центр усесвіту і христи-
янські доктрини про безсмертя людської душі у вірші «To My Excellent Lucasia, on 
our Friendship», Кетрін Філіпс створює образ ліричної героїні Лукасії як утілення 
всесвіту для ліричного оповідача (авторського «я») і разом із тим зливається з 
ліричним оповідачем, стає одним цілим: «When I could say without a crime/ I am 
not thine, but thee» [6, с. 240] (укр. дослівно «Коли я можу сказати без прикрас, 
/ що я не твоя, а є тобою»). Міфологічна картина світу, згідно з якою тіла засе-
ляють душі, розкривається у вірші в досить химерний спосіб, коли дві душі і два 
тіла стають єдиним цілим, створюють певний «каркас», який проживає життя 
одне одного («This carcase breathed and walked and slept») [6, с. 240]. 

Таким чином, в англійській метафізичній поезії втілено нові уявлення про 
розмаїття світу, його драматичну складність і вічну мінливість. Художньому сві-
ту бароко властива ідея про подвійність і протиріччя людського життя, про ві-
чну боротьбу добра і зла. Земним храмом для поетів-метафізиків є Любов. Поети 
утверджують думку про велич і життєдайну силу любові, яка здатна змінити 
весь світ, бо тільки внутрішнє життя є справжнім життям людини, сферою іс-
нування духу. Кохання зображується в поезії як своєрідне прозріння серця, від-
криття Вічності в земному почутті. Матеріальний і духовний світи в ліриці мит-
ців об’єднуються за допомогою біблійних, античних міфологем і вможливлюють 
гармонійне співіснування людини у всесвіті.



26

ISSN 2075 – 1486. Філологічні науки. 2013. № 15__________________________________________________________________________________________________________________________________________

O thou great power, in whom I move,
For whom I live, to whom I die,
Behold me through thy beams of love,
Whilst on this couch of tears I lie;
And cleanse my sordid soule within,
By thy Christ’s blood, the bath of sin [8, с. 3]. 

Художній простір цього вірша тяжіє до монументальності, поєднання чут-
тєвої і матеріальної стихії з духовністю. Тема смерті й надії на вічне життя без 
болю розкривається через біблійні символи – «thy Crist’s blood», «one rosy drop 
from David’s seed», «his sacred breath». 

Одним з образів земної святості в художній системі митців-метафізиків є 
любов. Формою художнього втілення цього образу є сонет. Любов як окремий 
храм, що знаходиться на перетині двох світів – земного і небесного, оспівується і 
у віршах Джона Донна. Поезія «The Good Morrow» належить до любовної лірики 
поета. У творі розповідається про велику перетворювальну силу кохання, яка 
відкриває людині саму себе і весь навколишній світ. Вірш пройнятий оптиміс-
тичним, життєрадісним пафосом. 

Дж. Донн поєднує думку й почуття. Розкриваючи емоційний стан ліричного 
героя, напругу його душі, прагнення духовної гармонії з коханою, поет філософ-
ськи осмислює поняття «любов», визначаючи його незбагненний вплив на лю-
дину. Кохання, на думку поета, докорінно змінює світосприйняття особистості, 
змушує її подивитися на все довкола іншими очима. Кохання робить маленьку 
кімнатку, де опиняються двоє закоханих, «everywhere». 

Характерний для барокової літератури прийом контрасту виявляється в 
поезії «The Good Morrow», де світ любові протиставляється навколишній дій-
сності. У творі протиставлене також тлінне й вічне, випадкове й закономірне, 
минуле й теперішнє. За допомогою алюзії («or snorted we in the seven sleepers’ 
den») митець актуалізує античний час, протиставляючи вічності життя людини, 
пробудженої коханням. «Seven sleepers’ den» (укр. схованка сімох сплячих) – цей 
образ стосується сімох дітей, за віру в Бога їх переслідував римський імператор. 
Вони знайшли собі сховок, у якому, за переказами, проспали майже два століття. 
Образ ранку любові, народження почуття стирає часові і просторові кордони, 
нівелюючи минуле і майбутнє. Міфологічний час і простір вірша розширює про-
сторові межі однієї кімнати до всесвіту.

Сонце вважається емблемою доби бароко. Джону Донну були добре відомі 
дослідження Йогана Кеплера, який доводив, що сонячні орбіти мають еліптичну 
форму. Митці бароко радо зустрічали нову космологію, тому що вона розкри-
вала величність божественного задуму. Архітектоніка художнього світу Джона 
Донна складна за структурою і водночас є цілісною, досконалою. Міфологічна 
свідомість зв’язала в одне ціле різнопланові компоненти цього світу. В основі мі-
фопоетичної світобудови у творчості Джона Донна є міфопоетична модель світу, 
яка складається із земного світу (світу людини), небесного (сонце, зорі, місяць, 
інші планети й орбіти сонячної галактики) і божественного (бог як і Любов, за 
Джоном Донном, всюдисущі, і завдяки любові й вірі в Бога людина може сягати 
за межі земного світу).
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АННА ЗИНЧЕНКО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЛЯТИВНЫХ МАРКЕРОВ В СОСТАВЕ АППОЗИТИВНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ С ПРИДАТОЧНЫМ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ XII–XVII ВЕКОВ

Статья посвящена изучению функционирования средств относительной связи в 
аппозитивных конструкциях с придаточным определительным предложением в тек-
стах средне- и ранненовоанглийских памятников письменности. Анализ конструкций 
проводится в рамках генеративной парадигмы исследования синтаксических единиц.

Ключевые слова: аппозитивная конструкция, аппозитив, относительная клауза, 
релятивный маркер, генеративная грамматика, среднеанглийский язык, ранненовоан-
глийский язык.
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The article is devoted to the study of relativizers and their functioning in appositive 
constructions with relative clauses in the texts of Middle English and Early Modern English 
written records. The investigation of the constructions is fulfilled within the framework of 
generative grammar. 
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Оскільки література бароко під впливом великих наукових відкриттів XVI–
XVII століть пізнала безмежність світу, його здатність до постійного руху, змін 
та поновлення форм, то багатоманітність світу стає основним предметом твор-
чості письменників доби бароко. Грандіозність світу у творах голови метафізич-
ної школи поезії Джона Донна розкривається через зображення поєднаних як у 
межах мікрокосму окремої людини, так і в макрокосмі Всесвіту, земного й небес-
ного, вічного й тлінного, минулого, теперішнього та майбутнього. Важливими 
складниками картини світу є категорії часу й простору, в яких розкриваються 
проблеми об’єктивного й суб’єктивного. Так, місцем дії у творчості письменника 
є весь усесвіт, а людина постійно знаходиться на перехресті різних просторів і 
часів. Усе багатство світу, його естетична невичерпність розкриваються через 
постійне підкреслення таїни світобудови. Звідси – атмосфера містики, чогось 
надзвичайного, що перебуває поза межами свідомості. За допомогою ілюзій, 
снів, марень митці бароко відтворювали загадковість світу. Вони завжди відчу-
вали, що в житті діють сили, вищі за людське розуміння. Ці сили сприймалися 
досить серйозно, тому у творах часто поряд із реальними персонажами діють 
міфічні істоти, а дійсне і фантастичне, реальне та ірреальне настільки тісно пе-
реплітаються, що нерідко неможливо відділити одне від одного. Усе це – єди-
ний світ, такий, яким бачили його люди бароко: реальний і загадковий водно-
час. Створюючи нову естетику, митці прагнули вийти за межі видимого світу, за 
грань можливого.

Категорія часу в англійській метафізичній поезії розкривається в цілісному 
образі часу, який має міфологічний характер. Міфологічність часу обумовлена 
циклічністю і повторюваністю подій у світобудові англійських поетичних тво-
рів доби бароко. Міфологічний час домінує над об’єктивним історичним часом. 
У такий спосіб національна картина світу поезії англійських метафізиків сягає 
всесвітніх масштабів. 

Наприклад, збірка «Метафізична поезія», яку впорядкував Колін Барроу 
(2006 р.), починається з вірша  Сера Генрі Воттона «A Hymn to My God in a Night 
of My Late Sickness», де в метафоричній формі автор описує звернення хворо-
го до Бога, актуалізуючи в одному художньому творі декілька біблійних міфів: 
про народження Ісуса Христа, про спокуту людських гріхів кров’ю Христа. Лірич-
ний сюжет розгортається в межах профанної сфери (хвороба ліричного героя) 
і переходить до сфери сакральної (надія на спасіння через глибоку віру в Бога). 
Такі динамічні зміни художньої моделі світу вірша уможливлюються  через 
ремінісценції (наприклад, цитати з Євангелія від Іоанна («consummatūm est» – 
укр. звершилося)). Таким чином, часопростір «тепер і зараз» розширюється в 
межах вірша до біблійного часу – народження Ісуса Христа, його життя, смерті і 
воскресіння, актуалізуючи загальнохристиянські цінності – віру в Божу милість, 
благодать і спасіння. Міфологічний складник у контексті вірша обумовлює ство-
рення образу часу й простору, які сягають  вселенського універсуму.
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