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РИТМ ПРОЗИ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІДІОСТИЛЮ

Реферат. У статті подається панорама використання ритму 
та рими в літературах Англії, Німеччини та Франції починаючи 
від VIII ст. і завершуючи здобутками наших сучасників. Аналізу-
ється виникнення термінів “ритм” та “рима”, встановлюється 
зв’язок між гекзаметром та штабраймом на рівні будови, обґрун-
товуються передумови виникнення штабрайму /алітераційного 
вірша та використання його у героїчному епосі, простежується 
поступовий перехід ритмізованої поезії до ритмічної прози; нада-
ється огляд досліджень щодо визначення одиниці ритму худож-
ньої прози, наводиться детальна класифікація одиниць ритму. Під-
креслюється зміна напрямків досліджень у ритмології від розгляду 
структурних елементів прози до аналізу змістовних складників, і, 
як наслідок, перехід до семантичного ритму, у якості об’єкта ана-
лізу. Пропонується використання надбань ритмології для вивчення 
ідіостилю. 

Ключові слова: ритм, рима, штабрайм, кóлон, синтагма, ритм 
прози, семантичний ритм.

Проблема виявлення структурних категорій прозового твору і 
показників стилю продовжує викликати інтерес у мовознавців, що 
цікавляться питаннями ритму. Огляд матеріалів фундаментальних 
досліджень у галузі значеннєвого ритму свідчить, що виникла по-
треба у нових аргументах на користь висунутих положень у таких 
напрямках, як семантичний ритм, ритм синтаксичних конструкцій, 
ритм образів тощо. Однак уже сьогодні можна підвести підсумки, 
виділити найбільш важливі питання, до рішення яких необхідно 
звернутися в першу чергу. 
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Проблемою для написання статті став брак досліджень, які б 
розглядали ідіостильові особливості добутку певного автора, вра-
ховуючи ритмічні чинники не тільки в плані вираження, а й у плані 
змісту.

Переорієнтація сучасних досліджень у мовознавстві у бік ан-
тропоцентричного підходу сприяє пошукам у методологіях тради-
ційних напрямків можливостей використання набутків для розкрит-
тя потаємних площин, на які раніше не зверталося уваги, або які 
були мало досліджені. Серед таких ритмічний складник художнього 
прозового тексту.

Як свідчить наведений нижче огляд, поодинокі дослідження 
проводилися, однак вони були присвячені або окремим творам, або 
носили теоретичний характер. Метою роботи було представити па-
нораму напрацювань у ритмології прози останніх часів і показати, 
що ритм прози – складне утворення, яке є плідним полем для вклю-
чення його в аналіз ідіостильових особливостей.

Від поезії до ритмічної прози
Теорія співрозмірних відтинків – тактів, запозичених в музи-

ці, (еквівалентних за часом звучання складам у мовленні) досягає 
належного рівня і набуває якісно нового змісту в епоху еллінізму – 
стає основою для виникнення акцентуації. Тобто виникає акцент-
ний прозовий ритм (А. Ф. Лосєв, 1992).

Значно пізніше, у пізньолатинській та давньонімецькій поезії 
IV ст. н.е., явище ρυυμος (ритм-рима) починають розглядати як сти-
лістичний прийом, тісно пов’язаний з мелодикою, лексикою, син-
таксисом та строфікою вірша. Запроваджується термін “рима” для 
позначення сумірності, узгодженості, суголосся закінчень у суміж-
них та близько розташованих словах. Введення цього, нового для 
того часу, поняття можна вважати перехідним моментом для від-
окремлення художньої (побудованої за правилами) прози від поезії. 

Якщо зважити на те, що твори Гомера були написані досить 
ускладненим метричним (=ритмічним) віршем шестистопного дак-
тиля (гекзаметром), то слід погодитися з висловленою вище дум-
кою, що більш спрощені види ритмічного віршування давнім гре-
кам були відомі ще раніше; тобто поява фіксованого у фольклорі 
терміну “ритм� відділяє від фіксованого у писемній літературі тер-� відділяє від фіксованого у писемній літературі тер- відділяє від фіксованого у писемній літературі тер-
міну “рима” щонайменше тисячоліття. 
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Тексти найдавніших пам’яток англійської, німецької та фран-
цузької літератури раннього Середньовіччя свідчать вже про стійке 
вживання ритму та рими як у комплексі, так і окремо. 

Змішаність звукових систем латинської мови та давньоні-
мецької сприяє появі у VIII ст. алітераційного вірша “штабрайму”, 
який вживали тільки в давньонімецькій, англосаксонській та дав-
ньоісландській поезії.

Принципи побудови штабрайму нагадують гомерівський гек-
заметр – те ж розмежування рядка цезурою на два піввірші, та ж по-
деколи довільність у кількості ненаголошених складів між наголо-
сами; тільки тут вони звуться стрижнями та додається обов’язкове 
повторення переднаголошеного приголосного на початку першого 
та другого піввіршів з римуванням приголосних та голосних. 

Цікаво, що підрахунок кількості складів у стрижнях штабрай-
му  показує, що середня їх кількість дорівнює класичній кількості 
складів у античному кóлоні (= дихальній групі = синтагмі = мовній 
групі тощо). Для ілюстрації цього висновку поділимо на склади два 
рядки з “Пісні про Хільдебранда�: 

1) Hiltibrant gimahalta, Heribrantes sunu – her uuas heroro man – 
три стрижні, їх складоподіл:

Hil-ti-brant gi-ma-hal-ta (7 складів), He-ri-bran-tes su-nu (6 скла-
дів) – her uuas he-ro-ro man (6 складів);

2) garutun sê iro guðhamun, gurtun sih iro suert ana, – два стриж-
ні, їх складоподіл: 

ga-ru-tun sê iro gu-ðha-mun (8 складів), gur-tun sih iro su-ert ana 
(7 складів).

Вже давно з’ясовано, що стандартною кількістю складів у ко-
лоні (= синтагмі) є 7±2 складів (Р. Г. Піотровський, 1968).

Оскільки піввірші “штабрайму� характеризуються заверше-� характеризуються заверше- характеризуються заверше-
ністю думки та підкреслюють логічно важливі місця, можна вва-
жати їх перехідною формою від поетичного рядка до кóлона прози 
(виокремлений паузами та об’єднаний логічним наголосом мовлен-
нєвий такт) і мабуть не випадково штабрайм, як і гекзаметр, вико-
ристовувався переважно в героїчному епосі (найвидатніша памятка 
з англо-саксонської літератури цих часів – поема «Беовульф», дав-
ньонімецької – «Пісня про Нібелунгів», французької – «Пісня про 
Роланда»). 
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Поступова заміна латинської мови давньонімецькою на ні-
мецькомовних територіях призводить до неминучих змін у поетич-
ному мистецтві. Отфрід фон Вайсенбург (820-870), перший з по-
іменно відомих німецьких письменників, у своїй «Євангельській 
гармонії» відмовився від штабрайму і вперше вжив кінцеві рими та 
альтерновані підвищення та зниження інтонації. 

У Франції в ці часи (остання чверть XI – початок XIII ст.) пе-
реживає розквіт лірика трубадурів. Надзвичайно розвинутими ста-
ють прийоми алітерації, яка зв’язувала ключові слова з підвищеною 
змістовною насиченістю. 

Через три століття після появи штабрайму, в доробку по-
чатківця традицій придворного німецького роману Г. Фельдеке 
(1140-1210) зустрічаємо все ще ускладнений альтернований ритміч-
ний вірш з чергуванням ямбів та хореїв, з пірихіями у віршованому 
рядку поряд з чистими римами. 

В. Ленґленд (1330-1400) пише алегоричну поему «Видіння 
про Петра-Орача» — найзначнішу пам’ятку морально-дидактичної 
поезії XIV ст. на средньоанглійській мові алітераційним віршем.

Для іншого англійця – Джеффрі Чосера (1340—1400) теж 
стають вузькими канони середньовічної поезії. Відмовляючись від 
алітераційного вірша, він розробляє основи англійського силабо-то-
нічного віршування. 

У творах знаменитих німецьких гуманістів Г. Сакса (1494-
1576) та С. Бранта (1458-1521) вживається той же альтернований 
ритмічний вірш але з чотирма підвищеннями тону та з парними 
кінцевими римами. 

Наприкінці XVI ст. письменство остаточно переходить на на-
ціональні мови з латинської і переносить туди класичні правила. 
Причиною появи такої тенденції можна вважати вплив представни-
ків італійського Ренесансу – Данте А., Ф. Петрарки та Дж. Боккач-
чо, що стали взірцями для наслідування у Німеччині.

Відповідно до зауважень одного з дослідників творів Ф. Пе-
трарки В. В. Бібіхіна, родоначальник італійського Відродження в 
своїй «Книзі листів про справи повсякденні» користується такими 
поняттями, як «Гомерівські вудила» (гекзаметр), і «Ісократова вуз-
да», розуміючи під останнім “ритми�, що вперше ввів в ораторську 
мову Ісократ. В словосполучення “ритмічна проза” він вкладає зміст 
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“тонічна і римована� (В. В. Бібіхін, 1982). Тобто цілеспрямовано на-� (В. В. Бібіхін, 1982). Тобто цілеспрямовано на- (В. В. Бібіхін, 1982). Тобто цілеспрямовано на-
слідує античні правила риторики. 

В Англії першої половини XVI ст. значний вклад в розвиток 
поезії був внесений поетами-гуманістами Т. Уайєтом (1503-1542) і 
Г. Г. Саррі (1517-1547). Вони стали провозвісниками ренесансних 
віяній і реформаторами ритмічної та метричної будови англійської 
поезії. Відомі переклади Саррі античних поетів (поема Овідія «Ене-
їда») білим віршем стали введенням білого віршу в англійську пое-
зію. Це нововведення Саррі було використано К. Марло (1564-1593)  
й В. Шекспіром (1564-1616) в їх трагедіях.

Кристофер Марло зробив драму дійсно поетичним твором, 
ввів в неї білий вірш, який виражає складність переживань героїв і 
численні відтінки їх піднесеного, патетичного мовлення. Напруже-
ним почуттям ліричного героя відповідає часте і суворе чергування 
асонансів і алітерацій.

У п’єсах Шекспіра віршоване мовлення (білий вірш) чергу-
ється з прозою. Трагічні герої в основному розмовляють віршами, а 
комічні персонажі, шути – прозою. 

Вишуканість доби бароко віддзеркалилася й у характері по-
етичних творів: саме в цей час німцями запозичується з Франції не-
ймовірно мелодійний олександрійський вірш – римований 12-склад-
ник із цезурою посередині, обов’язковим наголосом на 6-му і 12-му 
складах та чергуванням парних окситонних (на останньому складі) 
і парокситонних (на передостанньому складі) рим. Його використо-
вує А. Гріфіус (1616-1644) в трагедії «Лєо Арменіус» (1650).

Сполучення певних ритмічних правил побудови олексан-
дрійського вірша (регулярна зміна підвищень та знижень тону) з 
жорсткою вимогою стислого вираження думки в окремо взятих 
строфах призвели до запозичення німецькими ліриками в італій-
ців сонету. 

Найвпливовіший представник німецького пієтизму Ф. Г. Клоп-
шток (1724-1803) у своєму головному творі, першому з часів Серед-
ньовіччя епосі, «Месія»(1748) знову вживає гекзаметр та штабрайм. 
Навіть «Оди» (1771) Клопштока побудовані у строфічній формі та 
без рим.

Криза ренесансного світогляду й підсилений вплив релігії на 
художню творчість проявилися з особливою гостротою і у творчості 
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видатного поета Джона Донна (1572-1631) – виникли нові особли-
вості у формі вірша: більша свобода віршованого мовлення знайшла 
вираження у використанні різноманітних форм строф у межах одно-
го твору, у порушенні суворого метричного ритму, у використанні 
різностопного вірша, у виникненні різноманітності у переходах та 
відтінках звучання вірша в цілому.

В епоху Просвітництва у Німеччині уславлений поет 
К. Ф. Геллерт (1715-1769) вживає у своїх віршах нерегулярні віршо-
вані розміри та коливається між ліричною та епічною формами, а 
Й. Е. Шлегель (1719-1749) своє «Порівняння Шекспіра та Андреаса 
Гріфіуса» (1741) пише олександрійським віршем.

Шанованим родом літератури «Бурі та натиску» стає драма, 
яка пишеться віршами у прозі. З’являється балада – епічний вірш з 
римованими без певної структури строфами, маргінальна поетична 
форма з ознаками драматичної розповіді та ліричної пісні. У цей же 
час Роберт Бернс (1759-1796), великий шотландський поет, розви-
ває принципи просвітницького реалізму, поєднуючи їх з фольклор-
ною традицією. Його вірші базуються на фольклорних жанрах піс-
ні, балади, переказів, їх музичний ритм відбиває ритміку народних 
танців та народних пісень.

На принципи домірності і відповідності, ідеї міри, гармонії і 
закону, що панують у природі, спираються представники класициз-
му. Ф. Шиллер (1759-1805) у своїй творчості використовує ямбічні 
ритми; а Й. Гете (1749-1832) «Іфігенію у Тавриді» (1787), твір на 
класичну тематику, пише, намагаючись привести до відповідності 
форму та зміст, білим віршем – неримованим п’ятистопним ямбом з 
чіткою внутрішньою метричною структурою без рим.

Романтики красу прози пов’язували з ритмом благозвучної 
мелодії, вираженої метром. Рекомендації щодо цього питання зу-
стрічаємо в теоретичних роботах по естетиці видатного німецького 
письменника доби Жана-Поля (1763-1825) [14, с. 40]. І, як результат 
впливу такої тенденції, Новаліс (1772-1801) навіть гімни пише част-
ково ритмічною прозою, частково віршами. 

Деякі елементи трагедійного стилю драми «Ченчі» англійця 
П. Б. Шеллі (1792-1822) близькі шекспірівській традиції (швидка 
зміна епізодів, великі монологи, білий вірш), тобто очевидний факт 
впливу таких трагедій, як «Макбет» і «Король Лір».
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Представниця бідермейєру, німкеня А. фон Дросте-Хюль-
схофф (1797-1848) вибирає своєрідність ритму засобом вираження 
внутрішньої мови у творі поряд з кольорами та звуками.

На рубежі ХІХ-ХХ ст. Г. фон Гофмансталь (1874-1929) та 
Р. М. Рільке (1875-1926) майстерно демонструють  можливості ви-
користання ритму як у поетичних, так і в прозових творах. У дру-
гій половині ХХ ст. рількевські принципи вживання певних зразків 
рими та вишуканих ритмів стане наслідувати у своїх творах австрій-
ка І. Бахман (1926-1973). Англієць Хью Макдиармід (1892-1978) на-
пише «Третій гімн Леніну» у формі публіцистичного монологу, ві-
ршем, близьким за будовою олександрійському віршу.

У французькій літературі Луі Арагон (1897-1982) у своїх по-
емах все частіше порушує строфічну рівновагу, робить рухомою це-
зуру, розриває фразу, переносить її частини або навіть одне слово у 
наступний рядок, що відразу змінює ритм, вносить жвавість інтона-
ції, робить вірш емоційним, більш виразним.

Інший відомий француз, Шарль Бодлер (1821-1867) у збірці 
«Вірші у прозі» висловив свою мрію про поетичну прозу, музичну, 
без ритму і без рими, достатньо гнучку і нерівну, щоб втілити лірич-
ні рухи душі.

Результатом складного попереднього процесу перетворення 
вірша на поетичну віршовану прозу вважається твір Артюра Рембо 
(1854-1891) «Осяяння» (1873) — один з перших у світовій літера-
турі визнаних прикладів поетичної прози. Рембо розбиває сувору 
систему “правильного” вірша. Зникає рима, часто замінюється на 
асонанс; ритмічна будова і строфіка віршів перестає бути традицій-
ною, вірш Рембо переростає у вільний, варіюється рядок, не підко-
рюючись правилам.

Його наслідують співвітчизники: Поль Клодель (1868-1955) – 
пише ритмічною прозою, Поль Элюар (1895-1952) та Жак Превер 
(1900-1977) складають вірші у прозі.

У творчості експресіоністів, де ігнорується морфологія, се-
мантика та синтаксис, в прозі – ритм залишається засобом поєднан-
ня та зв’язування слів; в поетиці – поширюється вживання ритміч-
них віршів: білого, акцентного та верлібру.

На початку ХХ ст. як риму, так і ритм активно використову-
ють, але починаючи з 60-х років лірика отримує нові функції; і в 



Вып. 14, 2012 г.

Ритм прози яз засіб вивчення ідіостилю

цій галузі метр, рима та форма строфи, як зображальні засоби, біль-
шою частиною знов втрачають вагу. В естетиці відбувається різке 
заперечення ритму, як засобу формування твору мистецтва. Вкра-
плення таких поглядів вже з’являлися дещо раніше. Необхідність 
розмежування краси дійсності і краси мистецтва ще в ХІХ ст. об-
ґрунтував, відомий російський публіцист та теоретик літератури 
М.Г.Чернишевський (1828-1889). На його думку, перша – рухлива 
(“непостійна”), а друга – мертвово-нерухома. Динамічність, таким 
чином, властива тільки живому, і в штучному витворі людини вона 
не буде сприйматися як естетична категорія.

У 80-ті роки представники Франкфуртської школи розгляда-
ють ритм у мистецтві як організуючий початок і тому відкидають 
його як такий, що наводить страх: “у повторюваних ритмах при-
мітивної музики загрозливе виходить із самого принципу порядку” 
[12, с. 197]. “Від пригноблення врятована тільки художня форма, 
що своїм внутрішнім зламом віддзеркалює антагонізми реальності� 
[12, с. 198].

Цілком відкидається ймовірність наявності будь-якого по-
втору як категорії мистецтва, не говорячи вже про ритмічність, і в 
естетиці Х. Ортега-і-Гассета (1883-1955). Для нього можливості в 
мистецтві настільки різні, що їх не можна вважати повторенням, 
а художня цінність притаманна тільки їм [15, с. 262]. Ритм, таким 
чином, неможливий від початку, тому що в самій основі його визна-
чення закладене повторення будь-чого завжди в іншому вигляді, на 
іншому рівні.

В результаті помітний “поверхневий” ритм, як стилістичний 
засіб, втрачає свою вагу, з’являються нові течії в літературі, пред-
ставники яких намагаються відшукати нові засоби зображення у 
змісті. Науковці продовжують свої дослідження і на цих рівнях, 
розглядаючи переважно синтаксичну будову речення, як кінцевої 
структури ієрархії мовних одиниць, у тісному зв’язку зі змістом 
(О. Стеценко, 1988). Як і в інших гілках вивчення ритму, дослідники 
тут йдуть двома шляхами – аналізуючи повтор та ритм.

Огляд продемонстрував, що, починаючи з часів Середньовіч-
чя, у європейській лінгвістиці сформувалися два напрямки. Перший 
з них – це погляд на ритм, як стилістичний прийом, що не піддається 
чіткому впорядкуванню в визначених схемах. Показовим, відповід-
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но до цього, можна назвати трактування поняття ритму С. М. Бон-
ді: “простий розподіл у часі якихось якісно різних елементів. При 
цьому зовсім не обов’язково, щоб цей розподіл, членування, було 
рівномірним (“ритмічним� у звичайному смислі слова)� [13, с. 112].

Другий напрямок – це використання ритму як складника син-
таксичної будови, який можна визначити за допомогою виведених 
законів. З тим, що ритм у прозі підкоряється певному закону, мовоз-
навці давно погодилися (С. Б. Аюпова, 1993). Проблеми спільності 
понять “ритм” і “закон” торкнувся у своїх статтях В. Є. Комаров, 
підтвердивши думку, що ритм являє собою єдність і боротьбу двох 
протилежних тенденцій (В. Є. Комаров, 1970).

Як результат функціонування обох напрямків – сьогодні мовоз-
навство нагромадило чималу кількість різновидів ритму, основні з них: 

1) тонічний: P. Auer, E. Couper-Kuhlen, Couper-Kuhlen (1995), 
Bore Ines (1999), Н. В. Черемісіна (1981), Р. К. Потапова (1991), 
М. Гіршман (1999); 2) силабічний: Р. Г. Піотровський (1968), 
І. Р. Гальперін (1981) та ін.; 3) звуковий: E. A. Sapir (1929), В. В. Ле-
вицький (1980), О. Jespersen (1933), J.-M. Peterfalvi (1970); Dietz 
Hans-Ulrich (1999), Carsten Günther (1999); 4) внутрішньо рим-
ний (алітерація, консонанс): А. М. Антипова (1984), Н. І. Портнова 
(1987); 5) акцентний: M. Völtz (1994), P. Auer (1995), Г. М. Іванова-
Лук’янова (1987); 6) каталектичний (чоловічі, жіночі закінчен-
ня слів): J. H. Scott (1925), Н. М. Сологуб (1998), М. М. Гіршман 
(1991), 7) паузовий (цезурний): H. Buttcher (1973), М. Г. Каспарова 
(1960); Майдре Інгрид (1982), І. В. Борисюк (1987), Н. Ф. Нємчєнко 
(1985); 8) інтонаційний: Hans Lösener (1999), Karl Heinz Ramers 
(1991), О. Я. Івасюк (1993), А. І. Вострикова (1998); 9) строфічний, 
А. Білий (1994),  Є. Г. Кагаров (1922), М. Л. Гаспаров (2004; 2001), 
Л. Сілард (1984); 10) синтаксичний: W. Thomas (1984), Є. Т. Ко-
ноненко (1973), Г. П. Нємєц (1967); 11) парнословесний: Г. Р. Ту-
кумцев (1966), В. В. Налімов (1978); 12) аналоговий і тотожний: 
А. Є. Бочкарьов (1987); 13) синтагматичний (фразовий), О. С. Ро-
діонова (1985), Н. Ф. Бєлєньков (1983); 14) часовий (динаміка й 
статика): О. Г. Клігерман (1985), G. Leech, J. A. Svartviik (1983), 
З. Я. Тураєва (1989); 15) композиційний: Є. А. Стеценко (1989), 
Н. О. Гучинська (1987), О. В. Чичерін (1980), М. М. Бахтін (1986); 
16) значеннєвий: D. Viehweger (1977), W. Kayser (1960), В. В. Налі-
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мов, Ж. А. Дрогаліна (1979), А. Є. Бочкарьов (1987), Д. Х. Баранник 
(1993), О. Нестерак (1996).

Оглянувши наведений перелік неважко помітити, що усі різ-
новиди можна поділити на три основні, більш-менш розгалужені, 
категорії: фонетичний, лексичний, синтаксичний. Результатом їх ви-
вчення є цілий пласт наукових робіт, як тих, котрі сягають корінням 
у глибоку давнину [2, 6, 8, 9, 10], так і тих, які продовжують цей 
напрямок і виводять мовознавство на нові щаблі, враховуючи тен-
денції новітніх методологій [1, 5].

Окремими паростками є композиційний ритм (ним займаєть-
ся літературознавство) та значеннєвий, що став предметом уваги 
дослідників останнім часом, коли виникла потреба в прискіпливому 
глибинному аналізі творів сучасності, а рима майже забута [7, 11].

В якості ілюстрації доречно буде навести щодо цього думку 
росіянина Валерія Шубинського: “хворобливою темою сьогодні 
стала відкинутість академічною поезією майже в усьому світі кон-
структивної надмірності – рими, котра, як й інші додаткові звукові 
елементи, на відміну від ритму, можливо, не несе ніякого сутнісного 
навантаження і не має ніяких метафізичних відповідників” [17].

При аналізі значеннєвого ритму дослідники, як правило, під-
креслюють його реалізацію в тексті – за допомогою використання 
одиниць різних мовних рівнів: лексичного та синтаксичного – у ви-
гляді кількаразового відтворення семантично тотожних чи подібних 
елементів. Поширена думка, що кожен текст стандартизовано за се-
мантичними параметрами, функцією введення певних слів з певни-
ми семантичними ознаками є формування заздалегідь визначених 
варіантів змісту тексту з відповідними інтерпретаціями. 

Так виглядають основні положення теперішнього стану ви-
вчення значеннєвого ритму, які, навіть на теоретичному рівні, ви-
магають подальших розробок та поглиблення; що ж стосується 
практичного боку, то тут також нема ні методики ні навіть одиниці. 
В німецькомовній прозі справи ускладнюються специфікою морфо-
логічної та синтаксичної систем.

Значеннєвий ритм
Спроби аналізу ритму, із залученням змістовного рівня, 

вважаються завоюванням науки останньої третини ХХ ст., однак 
широкого висвітлення семантична концепція ритму не отримала 
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(Р. К. Потапова, 1997). Показовими думками щодо функцій ритму 
на будь-якому з мовних рівнів слід вважати висловлювання пере-
кладознавців, бо першими саме вони відчули складність прозово-
го ритму та замислилися над проблемою його передачі як одного з 
критеріїв текстуальної тотожності оригіналу. 

Коли на початку ХХ ст. майстри перекладу вважали безнадій-
ним переклад, у якому не передано ритм (А. Федоров, 1963), то вони 
мали на увазі мелодійні особливості. Однак відомо, що тотожна пе-
редача звукопису /звуконаслідування /звуковідбиття все одно не до-
помагає при вирішенні проблеми, оскільки крім плану вираження 
існує план змісту, де  знайти відповідники значно складніше. 

В роботах науковців останньої третини ХХ початку ХХІ ст. 
В. В. Налімова (1979), М. М. Гіршмана (1999), Гіві Гачечіладзе 
(1980), О. В. Чичеріна (1980), М. Д. Оленича-Гененко (1986), 
В. В. Мірошниченко (1988),  Nila Friedberg (2011)  та ін. заявлено 
про існування певних синтаксичних структур, котрі несуть думку, 
інтонацію і ритм. Доводиться принципова неможливість дотри-
мання при перекладі ритму думки, з причини неможливості пе-
редачі, найпростіше – гри слів, найскладніше – розгалуженої сис-
теми контекстів (психологічний, ідеологічний, соціокультурний 
та ін.) за допомогою якої найчастіше репрезентуються глибинні 
шари змісту. 

Теоретично обґрунтовані вказівки на можливість наявності 
в художньому творі (і не тільки літературному) особливої системи 
значеннєвих елементів містяться у фундаментальній праці естетика 
наших днів Г. Л. Єрмаш (1982). Дослідницею передбачається мож-
ливість тлумачення “синтаксичної упорядкованості елементів мис-
лення, що закріплюють аспекти змісту”, як сугубо раціонального 
елемента. Г. Л. Єрмаш, що присвятила багато праць проблемам ху-
дожнього  пізнання дійсності, по-новому, не традиційно вводить по-
няття синтаксису художнього твору, особливої структури втілення 
художньої логіки, системи зв’язку значимих елементів твору мис-
тецтва, яка нерозривна зі змістом, і зміна якої спричиняє зміну зна-
ченнєвої системи.

Тому ритм тут розглядають то як засіб сприяння поглибленню 
значення (W. Kayser, 1960), то  зупиняються на такій функції ритму 
в семантиці як зв’язування окремих ознак в єдине ціле (В. В. Налі-
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мов та Ж. А. Дрогаліна, 1979). О. Є. Бочкарьов (1987), продовжуючи 
вивчати семантичний ритм, дійшов більш узагальненого висновку, 
що формування значеннєвої структури тексту літературного твору 
представляє собою процес нескінченного залучення в його семіо-
тичний простір інших семіотично різнорідних текстів. Визначаю-
чись у своєму континуальному аспекті як динамічне виникнення 
усякий раз нових значеннєвих еквівалентних пар, ритм виступає, 
таким чином, внутрішнім законом як процесу породження (кодуван-
ня), так і декодування змісту. 

Спираючись на обґрунтування ритму, даному Р. К. Потапо-
вою та С. В. Прокопенко (1997), слід підсумувати, що ритмічне 
враження засновується на прийомі семантичної тотожності, ко-
трий досягається за рахунок ефекту семантичної спільності сло-
весного ряду, його зведення в достоїнство синонімічного, чи екві-
валентного.

Зміна парадигми гуманітарного знання, що намітилася в 
останні десятиліття у бік антропоцентризму ознаменувалася фор-
муванням на стику існуючих наук нових дослідницьких областей, 
спрямованих на вивчення людини в її різноманітті взаємин з навко-
лишнім світом. Одним з результатів такої антропоцентричної пере-
орієнтації стала поява дискурсивного підходу, що вивчає відбиття 
світогляду в мові.

У цьому зв’язку особливо актуальними стають дослідження в 
рамках області мовознавства, орієнтованої на аналіз генезису, роз-
витку й функціонування мовних побудов у плані їхньої обумовле-
ності ментальним субстратом, найважливішою складовою якого 
є дискретні елементи свідомості, які здатні групуватися в складні 
структури, названі понятійними категоріями. Останні є предметом 
уже досить численних досліджень, але не одержали скільки-небудь 
співзвучної інтерпретації.

Представники антропологічно орієнтованої галузі сучас-
ної лінгвістики (А. Вежбицька, Н. Д. Арутюнова, Д. С. Лихачов, 
Ю. С. Степанов, В. І. Карасик, В. І. Шаховський, С. Г. Воркачев і 
ін.), що приводить до досліджень, реалізованих на стику її з іншими 
дисциплінами, визначають міждисциплінарний статус таких кате-
горій і називають їх концептами, які використовуються у двох пара-
дигмах: лінгвокогнітології й лінгвокультурології.
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Концепт інтерпретується як одиниця оперативної свідомості, 
що виступає як цілісне, нерозчленоване відбиття факту дійсності. 
Утворюючись у процесі уявного конструювання (концептуаліза-
ції) предметів і явищ навколишнього світу, концепти відбивають 
зміст отриманих знань, досвіду, результатів всієї діяльності людини 
й результати пізнання нею навколишнього світу у вигляді певних 
одиниць, “квантів� знання. Поєднання дискурсивного та концепто-� знання. Поєднання дискурсивного та концепто- знання. Поєднання дискурсивного та концепто-
логічного підходів варте уваги при аналізі значеннєвого ритму як 
структуроутворюючого фактору.

Отже, категорія ритму тісно пов’язана з категорією, що виражає 
упорядкованість, в основі якої лежить дотримання міри. Поступовий 
перехід від вивчення “поверхневих� аспектів ритму прози через до-� аспектів ритму прози через до- аспектів ритму прози через до-
слідження синтаксису призвів до аналізу його глибинних шарів.

Незважаючи на те, що питання про наявність у художній про-
зі значеннєвого ритму одержало деяку розробку в другій половині 
ХХ століття, незважаючи також на те, що імпліцитно вихідні мо-
менти цієї проблеми виявляються в теоретичних роботах давнини 
(так, вже в античних риториках відзначалося, що розходження в 
побудові структурних елементів прози, кόлонів, та розходження в 
їхньому складі приводить до зміни змісту), все ж до сьогодні про-
блему в багатьох аспектах ще не висвітлено. 

Так, у роботах мовознавців останньої третини ХХ ст. зустрі-
чається безліч описів значеннєвих одиниць ритму. То їх визнача-
ють як словесні явища, що викликають ритмічні рухи і складають 
при цьому дрібні частини оповідання (Н. Д. Гучинська, 1987); то 
говорять про них як про компоненти речення, що виражають лише 
частини, елементи комплексного висловлювання (Л. Г. Фридман, 
1975); то намагаються заглибитися в аналіз прихованих смислів 
та асоціативних та інтертекстуальних зв’язків, що закладені у 
текст автором в якості засобу навмисного маніпулювання готови-
ми знаковими системами, під час вписування їх у більш широкий 
культурний і філософський контекст [16]. В усіх випадках автори 
подібних описів не дають ні ясного визначення даному явищу, ні 
конкретної назви, не піддаючи при цьому сумніву його існування.

Роботи О. Є. Бочкарьова, В. В. Налімова, Ж. А. Дрогаліної, 
М. Г. Маріанашвіли, Е. А. Зоз, А. В. Чічеріна, М. М. Гіршмана, що 
з’явилися в 50-90-і роки, внесли вагомий вклад у теоретичну роз-
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робку проблем ритму прози: знайдено вичерпні характеристики для 
ритмічних одиниць, визначено функції ритму у впливі на читача, 
оцінено його значення для когерентності тексту. Однак єдності у ви-
значенні одиниць  значеннєвого ритму і прикладів їхнього практич-
ного застосування все ще немає.

Серед розвідок останніх десятиліть, що демонструють 
успіхи у вивченні одиниць значеннєвої структури художнього 
тексту, найбільш ґрунтовними представляються роботи J. Esser 
[3], А. В. Бондарко, В. В. Потапова, Р. К. Потапової, Г. Ф. Ка-
лашнікової, В. Ю. Альнікової, що дають вичерпні дані про зна-
ченнєву структуру тексту. Під мовленнєвим ритмом розуміється 
квазіперіодична повторюваність східних та сумірних мовленнє-
вих явищ, а також зв’язків та відношень між ними, яка репрезен-
тує собою відносне чергування, що не зводиться ні до суворої 
періодичності ні до абсолютно вільного руху (Р. К. Потапова, 
С. В. Прокопенко, 1997).

Інші вважають за необхідне “поділ словесного ряду на семан-
тичні засоби, що досягається за рахунок акумулювання подібних ко-
нотативних ознак і виключення деяких денотативних”. Розбіжності, 
таким чином, у підходах (структура і семантика) залишаються і че-
кають на своє вирішення.
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Жигоренко И. Ю.

РИТМ ПРОЗЫ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 
ИДИОСТИЛЯ

В статье приводится панорама использования ритма и рифмы 
в литературах Англии, Германии и Франции, начиная с VIII ст. и 
заканчивая произведениями наших современников. Анализиру-
ется возникновения терминов “ритм� и “рифма�, устанавлива-
ется связь между гекзаметром и штабраймом на уровне струк-
туры, обосновываются предпосылки возникновения штабрайма 
(аллитерационного стиха) и использование его в героическом 
эпосе; прослеживается постепенный переход ритмизированной 
поэзии к ритмичной прозе; приводится обзор исследований от-
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носительно определения единицы ритма художественной прозы, 
даётся подробная классификация выявленных в языкознании 
единиц ритма. Подчёркивается смена направлений исследова-
ния в ритмологии с рассмотрения структурных элементов прозы 
к анализу содержательных составляющих, и, как следствие, пе-
реход к семантическому ритму, как объекту анализа. Предлага-
ется применять наработки ритмологии для изучения идиостиля 
(Восточноукраинский лингвистический сборник. – Вып. № 14, 
2012, с. 216-231)

Ключевые слова: ритм, рифма, штабрайм, колон, синтагма, 
ритм прозы, семантический ритм.

Zhigorenko I. Yu.

PROSE RHYTHM AS THE MEANS OF THE INDIVIDUAL 
STYLE OF ACTIVITY  LEARNING 

The panorama of use of a rhythm and a rhyme in literatures of 
England, Germany and France since the VIII-th century to the works 
of our contemporaries is given in the article. The emergence of the 
terms “rhythm� and “rhyme� is analysed, the connection between a 
hexameter and stabrhyme at the structure level is established, emer-
gence of the stabrhyme preconditions (the alliteration verse) and 
its use in the heroic epos is determined; gradual transition of rythm 
poetry to rhythmical prose is traced; the review of researches con-
cerning definition of rhythm unit of art prose is provided, detailed 
classification of units of the rhythm revealed in linguistics is given. 
The change of the directions of research in rythmology from consid-
eration of structural elements of prose to the analysis of substantial 
components, and, as a result, transition to semantic rhythm, as to the 
object of the analysis is emphasized. The rythmology practices for the 
individual activity style learning are offered to apply (East-Ukrainian 
linguistic collection. – No. 14, 2012, p. 216-231)

Key-words: rhythm, rhyme, stabrhyme, Colon, syntagma, prose 
rhythm, semantic rhythm.


