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tactic parallelism that has text-forming potential. Based on the syntactic 
parallelism and repetition there are established techniques and expressive 
syntax influential figures of power. The major structural and semantic fea-
tures of political periods are identified. The research is carried out on the 
material of speeches of Ukrainian politicians P. Poroshenko, L. Kuchma, 
Yu. Tymoshenko, V. Yushchenko, V. Yanukovych and A. Yatsenyuk.

Key words: political discourse, political texts, political speech, mac-
rosyntax, syntactic parallelism, period.
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОЇ 
СПАДЩИНИ ВИДАТНОГО ПОЛЬСЬКОГО  
ПИСЬМЕННИКА-ФУТУРОЛОГА С. ЛЕМА

Статтю присвячено аналізу вивчення творчої спадщини польсько-
го футуролога Станіслава Лема. Увагу акцентовано як на працях ви-
знаних польських дослідників його творчості, так і на новітніх дослі-
дженнях. Cеред відомих дослідників творчості С. Лема – Р. Хандке, 
М. Дайновский, М. Краєвська, І. Б. Кияк, К. А. Смердова та ін. На-
голошено, що аналіз художніх текстів С. Лема здебільшого торкаєть-
ся питань, пов’язаних з жанровими особливостями, з роллю гротеску, 
з вивченням неологізмів (особливості перекладу) та особливостями 
референції.

Ключові слова: наукова фантастика, стилістика тексту, гротеск, 
неологізми, польська мова, Станіслав Лем.
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Дослідження художніх текстів залишаються актуаль-
ними, оскільки дозволяють зануритись у культуру, 

проаналізувати авторський стиль, подивитись на художній 
текст із різних точок зору, глибше пізнати світ текстів завдя-
ки використанню численних методів дослідження. Бага  то-
мірність, різноплановість творчості польського письмен ни ка- 
фантаста Станіслава Лема робить її цікавим об’єктом для 
мовознавця, відносна невивченість значної частини до роб ку  
детермінує новизну дослідження. Письменник експери мен-
тував зі словом у вигаданому світі, який захоплює своєю ори-
гінальністю. Станіслав Лем мав великий вплив на науково-
фантастичну літературу: наприклад, відомі фантасти Арка-
дій та Борис Стругацькі знаходили у його творах мотиви для 
своїх майбутніх книг. С. Лем спокійно ставився до цього, 
оскільки „<…> писав соціально-психологічну фантастику, а 
потім зробив крок у філософську фантастику, а потім і просто 
у філософію” [11, с. 182].

Тексти С. Лема почав глибоко аналізувати в 60 роки 
ХХ ст. Р. Хандке. Ці дослідження продовжили польські вче-
ні: Я. Анусевич, С. Баранчак, З. Божек, К. Гломбік, М. Дай - 
новский, М. Жолинська, М. Краєвська, Й. Тамбор, українсь - 
кі та російські дослідники: Ю. Булаховська, І. Б. Кияк,  
О. Ю. Козьмина, Р. П. Радишевський, К. А. Смердова,  
О. В. Снігірьов та ін. Зокрема художнім текстам Станіслава 
Лема присвятила увагу Ю. Л. Булаховська, що зіставляла 
теми і мотиви у твор чості кількох письменників-фантастів, 
в тому числі С. Лема [2]; О. І. Бондарь займався перекладами 
його творів (С. Лем „Футурологічний конгрес” // „Вежа”, 
1995–96, № 1/ 3). 

Мета статті полягає в загальному аналізі наукових 
праць, присвячених вивченню творчої спадщини відомого 
польського письменника-фантаста, філософа Станіслава Ле-
ма. Нас цікавитимуть думки лінгвістів щодо мовної специ-
фіки його творчості. 
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Основну частину спадщини С. Лема умовно можна від-
нести до жанру наукової фантастики, хоча насправді його 
доробок дуже різниться за жанровими нюансами, стилем 
і тематикою. Перші літературні твори Лема написані до 
середини 40-х років ХХ ст. Перший науково-фантастичний 
роман „Астронавти” вийшов у 1951 р., а в 50–60 рр. надруко - 
вані романи, які стали світовою класикою літератури sciens 
fiction (пол. fantastyka naukowa, укр. наукова фантастика), 
заклали основи цього жанру, зокрема „Едем” (1959), „Повер-
нення з зірок” (1961), „Соляріс” (1961), „Непереможний” 
(1964) та ін. Інша сторона творчості Лема – гротескні, гумо-
ристичні, фантастичні цикли оповідань: „Зоряні щоденни-
ки” (1957), „Казки роботів” (1964), „Кіберіада” (1965), що 
є цікавими з мовної точки зору, оскільки в них письменник 
активно використовує мовну гру з читачем. Важливою 
частиною творчості С. Лема є його філософські роздуми, які 
увійшли до збірок „Сума технології” (1964), „Фантастика та 
футурологія” (1970), „Мегабітова бомба” (1999) та ін. 

Лем отримав всесвітнє визнання саме як автор науково-
фантастичних романів і повістей, хоча його різноманітна 
творчість лише частково підпадає під загальноприйняте 
бачення літератури наукової фантастики. На думку польсь-
кого дослідника М. Дайновского, наукова фантастика є різ-
новидом фантастичної літератури, до якої належать також 
фантастична казка, демонологічна фантастика (фантастика 
жаху), наукова фантастика, фентезі тощо [16, c. 40–41]. Всі  
ці літературні явища об’єднує те, що описуваний у них світ 
має незвичайні елементи. Наукова ж фантастика відріз - 
няється від іншої фантастичної літератури тим, що ви - 
ко ристовує раціональні пояснення, дотримується правил  
правдоподібності, наукового мислення, яке насправді є псев-
донауковим [16, с. 44–45].

Дослідження, присвячені творчості С. Лема, можна роз-
поділити за напрямами на літературознавчі, мовознавчі  
та ку льтурологічні. Деякі науковці (наприклад Р. Хандке,  
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М. Дай новский, Й. Тамбор та ін.) розглядають його творчість 
в межах декількох підходів, поєднуючи літературознав-
чий та лінгвістичний погляди. Так, С. Баранчак, К. Гломбік,  
М. Жолинська, Й. Тамбор аналізували мовну структуру тво-
рів польського письменника [13; 25; 17; 26]. 

Варто згадати, що на роль мови у створенні фантастичного 
світу Лема звертали увагу Р. Хандке [18; 19], неологізми Лема 
досліджувала М. Краєвська [20; 23], Я. Анусевич провів 
аналіз функцій і структури неологізмів [12]. Так, Р. Хандке 
вважає, що письменник змінив вигляд науково-фантастичної 
прози як літературного жанру. У „Зоряних щоденниках” і 
„Казках роботів” виник такий тип художньої образності, як 
науково-фантастичний гротеск. На думку науковця, зміна 
настрою з поважного на сатирично-гумористичний виконує 
функцію „терапії жанру”, оскільки сучасна література science 
fiction сповнена стереотипних мотивів і фабул [18, с. 64]. 
Виявилося, що домінуючий у цьому жанрі елемент техніки 
є вдалим матеріалом для гротеску. Можна згадати хоча б 
„Одинадцяту подорож” із „Зоряних щоденників Ійона Ти-
хого”, в якій головний герой виконує таємне завдання на 
планеті Садомазії, заселеній роботами. Лем створює гро  - 
тескний образ цих роботів, використовуючи мовні засоби,  
в тому числі явище архаїзації мови. Мовлення роботів сти-
лізовано під старопольську мову, наприклад: kwestionować, 
kapacitancja (стилізація під запозичення з латинської мови, 
характерні для старопольської), kadłubki igrcowe. Р. Хандке 
робить висновок, що гротеск у доробку польського фантас - 
та зазвичай наближається до „сатиричної параболи реальнос - 
ті моменту свого виникнення” [18, с. 64], він є явищем, 
якому світ, вигаданий Лемом, завдячує своєю оригінальною 
будовою. Основними ознаками гротеску є перемішування і 
поєднання різнорідних елементів, звідси походить взаємо-
вплив різних планів структури. 
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М. Дайновський присвятив дослідженню творчості Лема 
працю „Гротеск у творчості Станіслава Лема” (2005), в 
якій аналізує неологізми з „Казок роботів”, „Кіберіади”, на-
приклад: Automaciej, Automateusz, elektrycerze, elektropijcy. 
Вчений наголошує, що характерною рисою гротеску є змі-
шування у структурі і семантиці новотворів, далеких одне 
від одного семантичних полів і сфер реальності і доходить 
висновку, що лінгвістичний вимір гротеску не викликає 
особливої зацікавленості серед польських науковців. Тре-
ба проаналізувати функцію неологізмів у творах Лема і 
відповісти на запитання, для чого слугує комізм, викликаний 
специфічним мовним укладом його творів [16, с. 47–65].  
Ґрунтовний внесок у дослідження мови Станіслава Лема 
зробила польська дослідниця М. Краєвська, яка є автор кою  
монографії [21] та розвідок, присвячених аналізу неоло-
гізмів Лема [20, 22], а також „Польсько-російського словника 
неологізмів Лема” („Polsko-rosyjski słownik Lemowych 
neologizmów”, 2006) [23], що складається з 1460 словникових 
статей – неологізмів (оказіоналізмів) з „Казок роботів”, 
„Кіберіади” і „Зоряних щоденників”, перекладених на ро-
сійську мову. Більшість праць дослідниці присвячена 
пробле мам перекладу неологізмів Лема на російську мо-
ву; найчастіше предметом вивчення стають особливості 
словотворення та семантики нових слів і словосполучень у 
текстах С. Лема. М. Краєвська систематизує неологізми за 
словотвірними моделями, аналізує походження та мотивацію 
найменувань, наприклад, пов’язану з прізвищем відомого 
фізика Ейнштейна (ein з нім. один, stein – камінь). Зазначено, 
що неологізми є засобом стилізації, пор.: T. Adnokamenjak 
(рос. один, камень), Trofim Odincew-Bułyżnikow (рос. один, 
булыжник), Stanisław Razgłaz (пол. raz, głaz), Artystydes 
Monolapides (гр. mono-, лат. lapideus „кам’яний”), John 
Onestone (англ. one „один”, stone „камінь”), Pierre Solitaire 
(фр. pierre „камінь”, solitaire „поодинокий, самотній”), Gio-
vanni Unoperta (іт. uno „один”, лат. petra „камінь”) [20, c. 101]. 
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І. Кияк дослідила жанрові особливості фантастики і 
футурології Лема, осмислюючи його творчість з погляду 
літературознавства [4]. Комплексно розглядаючи особливості 
проблематики, жанрової та функціональної специфіки творів 
Лема, І. Кияк трактує його доробок як певний соціально-
культурний феномен. Особлива увага у дослідженні приділена 
епістемологічній проблематиці та питанням у сфері науково-
технічного передбачення, які Станіслав Лем активно підіймає 
у своїй творчості [4, с. 19]. 

З точки зору теорії референції, як імена з непрозорою 
референцією, розглядає неологізми К. Смердова [9]. Рефе-
ренція (від англ. reference – покликання, співвідношення) –  
процес співвідношення одиниць мовлення (іменників та 
іменної групи) з позамовною дійсністю, а також результат 
такого співвідношення [3, с. 40]. Дослідниця проводить 
психолінгвістичний експеримент з носіями польської мови, 
на основі якого аналізує методи інтерпретації та перекладу 
нереферентних знаків в текстах Лема. Основними методами 
інтерпретації є: фонетичні асоціації, граматичне значення 
слова та виявлення функції назви у тексті [8; 9]. Наприклад, 
аналізуючи можливості інтерпретації неологізмів з непро-
зорою референцією filidrony, pćmy, plukwy, авторка вважає, 
що їх треба порівняти з іншими польськими словами, щоб 
встановити лексичне і граматичне значення [8, c. 66]. 

Таким чином, твори письменника-фантаста С. Лема, у 
яких мовна тканина переплітається з культурними алюзіями, 
філософськими роздумами та грою з читачем, викликають 
зацікавлення у сучасній лінгвістиці і потребують подальших 
досліджень.

На нашу думку, перспективи дослідження полягають у 
комплексному вивченні текстів Станіслава Лема з метою 
моделювання мовної картини майбутнього. 
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О. В. Константинова

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  
ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ  

ПОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ-ФУТУРОЛОГА С. ЛЕМА
В статье представлен общий обзор научных работ, посвященных 

произведениям польского писателя-футуролога Станислава Лема. 
Внимание акцентировано как на трудах признанных польских иссле-
дователей его творчества, так и на новейших исследованиях. Среди 
известных исследователей творчества Лема выделяются Р. Хандке, 
М. Дайновский, М. Краевская, И. Б. Кияк, К. А. Смердова и др. Под-
черкивается, что анализ художественных текстов С. Лема в основном 
касается вопросов, связанных с жанровыми особенностями, ролью 
гротеска, изучением неологизмов (в т. ч. специфики их перевода) и 
особенностями референции. 

Ключевые слова: перевод текстов научной фантастики, стилисти-
ка текста, гротеск, неологизмы, польский язык, Станислав Лем.
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LINGUISTIC ASPECTS Of STUDYING  
THE CREATIVE HERITAGE Of OUTSTANDING  

POLISH fUTURIST WRITER S. LEM 
Summary

This article analyzes the study of the creative heritage of the Polish 
futurist Stanislaw Lem. The attention is focused on the works of both 
the recognized Polish and the latest researchers of his creativity. Among 
the most famous ones are R. Handkę, M. Dajnowski, M. Krajewska, I. 
B. Kyyak, K. Smerdova etc. It is emphasized that the analysis of Lem’s 
literary texts mainly concerns issues related to genre features, the role of 
the grotesque, the study of neologisms (translation features) and features 
of references.

Key words: science fiction, style of the text, grotesque, neologisms, 
Stanislaw Lem. 
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axiOlOgical meaNiNg Of the cONcept  
ЛепотА („beauty”)  

iN the serbiaN liNguaculture

The article deals with the structure and the axiological meaning of the 
concept ЛЕПОТА in the Serbian linguaculture. Having analyzed the mean-
ing of the basic word, its derivatives and idioms, we can assume that the 
lexeme ЛЕПОТА is the major cultural concept and needs special attention 


