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та причини зміни значень даного слова; визначити, як семантичні значен
ня слова пов'язані між собою і яким чином усі вони разом формують єди
ний концепт; дослідити, випадкові чи закономірні нові смисли, що виража
ються словом, і який вплив вони виявляють на концепт у цілому; вивчити 
"концептуальний фон" окремого концепту; прослідкувати логічні зв'язки з 
іншими концептами з метою уточнення семантики концепту.

Отже, потреби сучасної лінгвістики зумовлюють переосмислення 
ряду філософських і культурних термінів та розширення їх семантики у 
мовознавчій площині. Зокрема впровадження термінів концепт та кон
цептуальний аналіз (як один з видів лінгвістичного) продиктовано ак
туалізацією вивчення мовної картини світу, а відтак дослідження кон
цепту як лінгвістичної категорії є одним із актуальних завдань сучасної 
мовознавчої науки.

1. Аргуткіна О.А, Концептуально-семантичний і функціональний аспекти мікросистеми “число" 
Автор. дис.,.канд. філол. наук. -  Харків, 2001. -  18 с. 2. Бондаренко Е.В. К методологии анализа лек- 
сического компонента язьїка (категория времени в "теплой" язьїковой картине мира).- Харків: ХДУ, 
1997. -  36 с. 3. Золян С.Т. От описання идиолекта к грамматике идиостиля// Язьік русской поззии 
XX века; Сборник научи, трудов. -  М., 1989. -  C.256-261. 4. Калашник В.С. Образно-смислова єдність 
як засіб і знак у поетичній мовній картині світу// Вісник Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. -  2001. -  №519. -  Вип.32 С.3-11. 5. Колесое В.В. "Жизнь происхо- 
дит от слова...". -  Санкт-Петербург, 1999. -  Вьіп.2. -  368 с. 6. Литературньїй знциклопедический сло- 
варь/ Под общ. ред. В.М.Кожевнихова, П.А.Николаєва. -  М., 1987. -  752 с. 7. Маленко О.О. Мовна 
особистість в еволюційному форматі українського поетичного тексту// Вісник Харківського національ
ного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія,- 2004. -  №41. -  Вил.631. -C .154-157. 8. Синель- 
никоеа Л.Н. Лирический сюжет в язьїковьіх характеристиках. -  Луганск, 1993. -  186 с. 9. Ставиць- 
каЛ.О. Мовні засоби вираження наскрізного образу як елемента індивідуальної естетичної системи 
//Семасіологія і словотвір: Збірник наукових праць. -  К., 1989. -  С.98*102.

Маркіян Домбровський, 
Львів

ЕЛЕПЯ ТІ БУЛА 1.2: ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ТЕКСТУ

У доповіді ми підійдемо до тексту елегії як до імітації потоку думки (чи 
мови, що безпосередньо відбиває цей потік думки). Виділяємо два дже
рела живлення тексту: 1) зовнішнє і 2) внутрішнє.

Говорячи про зовнішнє, маємо на увазі, що текст подається не ізо
льовано, а як такий, що виголошується в певному зовнішньому контексті, 
в контексті певної мізансцени. Мізансцена ця реконструюється з тексту. І 
текст зазнає місцями її зовнішнього впливу. Текст подається як такий, 
що виголошується на застіллі. Зажурений коханець звертається до то
вариша з проханням долити йому вина, щоб залити своє горе, і далі за
нурюється в уявний світ і в рефлексії. Так що основна частина тексту ро
звивається вже на внутрішньому живленні, сама з себе. Але початок те
ксту передбачає певну зовнішну ситуацію (застілля) і те саме в кінці ~ на 
89-му рядку Тібул обриває плинний хід своїх думок, щоб звернутися до 
насмішника. Отже, знову певна зовнішня ситуація, подія, про зміст котрої
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можемо судити лише з реакції на неї в самому тексті, в монолозі, певна 
зовнішня подія задає новий напрямок ходові думки.

Все це узгоджується з загальною композицією елегії: маємо параклявзи- 
тирон в симпозійному обрамленні. Симпозійний початок і кінець відбивають 
зовнішні обставини, а параклявзитирон, що його п'яний коханець виголошує 
на застіллі, відбиває вже насамперед певні внутрішні тенденції.

Щодо внутрішнього живлення, то тут наш текст постає як реакція на 
певну проблему. Проблема любовного характеру -- неможливість зв'язку 
з Делією. І весь текст позначений більшим чи меншим усвідомленням 
цеї проблеми і постійною тенденцією до її зняття.

Першою спробою зняти проблему є власне симпозійний вступ -  на
магання залити горе вином. Проблема знімається зі свідомості -  п'яним 
забуттям. Далі намагання пояснити причину бажання напитись знову ак
туалізує проблему в свідомості і викликає новий порив до її зняття. Цьо
го разу Тібул, вже в своїй уяві, намагається зняти проблему закликом до 
самої коханої -  Делії. Таким чином відкривається паракляіззитирна час
тина тексту, центральна.

Параклявзитирон і сам ділиться на дві частини -  відповідно до глиби
ни усвідомлення проблеми, котре керує текстом.

В першій половині елегії виглядає, що проблема має зовнішній хара
ктер: Делію замкнено і до неї приставлено сторожу. Відповідно зміст па- 
раклявзитирону в цій частині зводиться до заклику до Делії не боятись 
сторожі і все-таки наважитись на побачення. Тібул підсилює переконли
вість свого заклику відповідною арґументацією, такою, що мала би зві
льнити Делію від її страху. Основний аргумент Тібула -  сприяння Вене- 
ри: вона сприяє і юнакові, і дівчині. І забезпечує таємність зв'язку. Якщо 
ж мало Венери, то є ще й відьма, до ворожіння котрої Тібул вдався і кот
ра теж гарантувала таємність їх зв'язку.

Після раптового нападу сумнівів в Делиній вірності параклявзитирон 
змінюється. Тепер Тібулом керує глибше розуміння проблеми: проблема 
не в замкнутості коханої і її страху бути викритою, а в її невірності і не
любові. Змінюється відповідно і зміст закликів, і арґументація на їх під
тримку. Тепер завдання Тібула переконати Делію не відмовляти йому в 
любові і зберігати йому вірність. Тому він говорить їй про свою любов і 
про право на взаємність, тому порівнює себе з суперником, підкреслюю
чи свої переваги. Тому зрештою показує свою нещасність через нещас
ливу любов, що мало би Делію розчулити.

Нарешті Тібул зневірюється в дієвості своїх апеляцій і бачить причи
ну свого нещастя ще глибше -  в несприянні Венери. І намагається зняти 
й цю проблему -  апеляйією вже до самої богині і обіцянками спокутувати 
свою можливу несвідому провину перед нею.

Стан усвідомленості проблеми і спосіб її зняття позначається й на 
емоційному стані ліричного героя, а відповідно й на мінливості настрою, 
відбитого в тексті.
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На початку застілля Тібул постає в стані депресії. В першій половині 
параклявзитирона він тікає від того настрою в діловий оптимізм, коли, по
яснивши собі недоступність Делії її страхом, намагається її підбадьорити.

В середині параклявзитирона вихідний депресивний настрій хвиле
подібно підхоплюється песимізмом сумнівів в Делиній любові (Делія не 
лише замкнута, а й невірна).

Від цього настрою в другій половині параклявзитирона Тібул знову ті
кає, цього разу в фантазію про любов на тлі сільської ідилії. Глибший пе
симізм і глибша втеча.

І в кінці фантазія вичерпує себе і Тібул повертається до вихідного на
строю, чим замикається композиційне коло.

Це два внутрішні чинники. В ході тексту спостерігаємо постійне коли
вання між загостреним усвідомленням проблеми і відходом від того ус
відомлення, витіснення його іншими думками. Так само між загострен
ням депресивності, неспокою і відходом від нього в інші настрої.

Третім чинником, який організує текст, є його асоціативність. Якщо 
два попередні чинники дають загальне скерування ходові думки і на
строєвій динаміці, забезпечують його об'єднаність довкола певної вихід
ної основи і є силою доцентрового тяжіння, то асоціативність є силою 
навпаки відцентровою. Вона забезпечує синтагматичну єдність елемен
тів тексту, вона пов'язує елементи між собою у безпосередній близькос
ті. Але вона є й причиною постійного відходу від вихідної основи.

Врівноваженість перших двох і цього третього чинника надає текстові 
з одного боку тематичної і настроєвої єдності (об'єднаності довкола од
нієї вихідної теми, проблеми, мети і огорненості одним панівним настро
єм) і з другого -  цілості як єдиного потоку думки (а не прорахованого на
перед викладу певного матеріалу).

Маємо нарешті й четвертий чинник організації тексту, а саме: підпоряд
кованість викладу певній композиційній схемі (це або симетричність за 
принципом колової структури, або елементи хвилеподібної структури тощо). 
Саме цей чинник найбільше зраджує скрупульозну, до деталей, продума
ність наперед всього викладу. (Але разом з тим не порушує загальної ілюзії 
безпосереднього потоку думки/мови, створеної чинниками попередніми. 
Лише непомітно і ненав'язливо додає текстові організованості, викінченості).

Ростислав Дмитрасевич, 
Львів

ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМ ІН О Л О ГІЧН І КОНЦЕПТИ  
ТА ЇХ  СПЕЦИФ ІКУ

Мова -  це система, в якій можна виокремити низку підсистем. Однією 
з таких підсистем є термінологія. Передусім важливо визначити, яке міс
це займає термінологія у структурі мови, адже "жодне явище в мові не
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