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Як зазначає професор О.І.Чередниченко, « ...перекладацька компетенція прямо залежить від 

обізнаності з рідною культурою та ступенями прилучення (акультурації) до іншомовної культури. Для 
досягнення необхідної культурної компетенції двомовність (білінгвізм) має доповнюватися 
двокультурністю (бікультуризмом) » [3: 232]. Ці твердження і визначають завдання даної статті.
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Рго/. Оіекзапсіг СкегесІпускепко сіаітз ґкаґ, “... ігапзіаіог’з сотреіепсе сІерепсІз іпзіапііу оп іке паґіуе 

сиіґиге аз м?еІІ аз оп іке ассиїґигаґіоп сІе§геез тікіп /огеі§п сиііиге. $>о, іо аскіеуе іке песеззагу сиіґиге 
сотреіепсе іґ із песеззагу ґкаґ ЬіІіп§иаІізт зкоиШ Ье ассотрапіесі Ьу Ьісиїіигаїізт” [3: 232]. Ткезе 
зіаіетепіз таке іке ґаг§еґз о/1кіз агіісіе.

Кеу м?ог(із: сиііиге азресіз о/ігапзіаііоп, ігапзіаіог ’з сотреіепсе, сиіґиге апсІ Іап§иа§е.
Аіз Апіазз 2ііг уог1іе§епс1еп АгЬсії сііспіс сііе Меіпип§, сіазз ,,<1іе §с§сп\\агіі§с икгаіпізсіїс 

Тгапзіаііопзшззепзсіїай сіеп киїїигсіісп Азрскісп сіег Тгапзіаііоп уоп Та§ т  Та§ пісіїг 
Аибпегкзаткеіі зсіїспкі. Б іе киїїигсіїс Б ітепзіоп  п іт т і  іп сіеп \\іззспзс1іаШіс1ісп \¥сгксп 
Ьскаппісг икгаіпізсіїсг Тгап1аІіопз\\іззспзс1іа11сгІшісп \\іс М. ІЧо\\іко\\а. М. 8ігісЬа, 
О.ТзсЬсгссІпуІзсЬспко еіпеп Гсзісп РіаХг еіп. 2иг §1сісЬсп 2сіі ЬІсіЬі сііе икгаіпізсіїс 
Тгапзіаііопзшззепзсіїай г іс т  1 ісЬ ізоіісгї уоп сіег \\сзі1іс1ісп. Аиззсгсіст \\ ігс1 іп сіег икгаіпізсіїсп 
Тгапзіаііопзххїззспзсіїай пісіїї і т т е г  еіпе гіетІісЬ ргіпгіріеііе Оізкиззіоп йЬег Рга§еп акиїсг 
Рогзс1іип§згіс1іІип§сп ипсі йЬег еіпе \\іззспзс1іаШіс1іс \¥сгїі§ксіі копкгсісг АгЬсіїсп §сЛ'і1ігї" [2: 
10] (Ііісг ипсі і т  \¥сіісгсп \\сгс1сп 2ііаІс аиз сіет ІІкгаіпізсІїеп уоп ипз йЬсгзсІгІ -  О.В).

Б іе Рга§е і зі 2\\сіґс1зоЬпс акіисії. АЬег оЬ зіе §1сіс1і\\сгїі§ аиґ сііе т  Ьсііапсісіпсіс 
Та§езогс1пип§ іп сіег ІІкгаіпе ипсі і т  \¥сзІсп §сзсІ2І \\ігс1. і зі сіаз 2іс1 сіег уог1іе§епс1еп 
ОЬсгзісІїІзагЬсії.

Тгапзіаііопзшззепзсіїай схізіісгі пісіїї сіег \¥іззсп8с1іай \\с§сп. зопсісгп сгїогзсЬі пеие 
Мбдіісіїкеііеп, сііе аисії іп сіег Ргахіз Уетепс1ип§ йпсіеп зоїіісп. „Біе гепігаїе Аиґ§аЬе сіег 
0ЬсгзсІ2ііп§з\\іззспзс1іаії: ізі сііе еїїекііуе ШіегзШІшпд сіег 0ЬсгзсІ2ип§зс1іс1акіік ипсі сіег 
0ЬсгзсІ2ип§зргахіз"|20: 45]. Б е т  ізі \\оЬ1 гигизііттеп , сііе ІІтзеїгипд уоп ііісогсіізсіїсп 
Егксппіпіззсп іп сііе Ргахіз ег&1§1 сісппосії пісіїї ргоЬІстІоз. \\аз пісіїї пиг аиґ Ьйгокгаїізсіїс 
Ніпсіетіззе гигііскгийііігеп ізі, зопсісгп аисії аиґ сіеп Іітзіапсі, сіазз сііе ТІїсогіс еіпе §гбВеге 
РІсхіЬіІііаІ І1ІПЗІСІ1ІІІСІ1 Ешеиегип§еп аиГ\\сізІ. аіз сііез 2.В. іп сіег ЕгзІс11ип§ ипіусгзіїагсг 
Ьсіігріапс сІигсІїЯіІігЬаг ізі.

Аиз сііезет Огипсі тбсіїїсп \\ іг гипасіїзі |спс Всгсісіїс іп сіег акасістізсіїсп АизЬіМип§ уоп 
Тгапзіаіогіппсп ипсі Тгапзіаіогсп Ьсзргссіїсп (ОЬ|скі). іп сіепеп киїїигсіїс ипсі/осіег 
киїіитіззепзсіїайіісіїе Еістспіс г и т  Тга§еп к о т т е п . Бепп \\ іс Оіекзапсіг Тзсіїсгссіпуізсіїспко 
Ьсіопі: „[...] \\ігс1 сііе зргасШісІїе ипсі киїїигсіїс УісІРаІІ 1ісиІ2иІа§с аіз сіег §гбзз!с Кссіїїит сіег 
тспзсіїїісіїсп 2 і\ і 1 ізаііоп апсгкаппі ипсі §егас1е сііе Тгапзіаііоп ізі сіаги Ьегиґеп, аіз 8с1іі1сІ тт  
АиЛс\\а1ігсп ипсі §с1іиІ2 паїіопаїсг 8ргасЬеп ипсі Киїїигсп т  сііепеп, т  ііігсг §с1ЬзІспІ\\ іск1ип§ 
ЬсІ2иІга§сп ипсі §1сіс1і2сііі§ аіз Рііісг йіг еіпеп йЬегййззі§еп ЕіпЙизз аиґ Шсіізргасіїсп ипсі- 
киїїигсп т  зеіп“ [3: 17].

Киїїиг ипсі 8ргасЬе. \¥іс Ьсгсіїз сг\\а1іпІ. зісіісп 8ргасЬе ипсі Киїїиг іп еп§ет 2изаттсп1іап§. 
зосіазз т а п  Ьсгсіїз Ьеі сіег Ег1етип§ еіпег 8ргас1іс гаїїігсісіїс ..Киїїиг-Еістспіс" тсііг осіег тіпсіег 
аиіотаїізсії тіїїсгпі. N1111 ізі ез аЬег пісіїї і т т е г  сііе Аиґ§аЬе еіпез ІІЬегзеігег- ипсі 
Ооїтсізсіїсгзіисііитз. сіеп 8іис1ісгспс1сп ЬеігиЬгіп§еп (\\аз іп уіеіеп икгаіпізсіїсп Шіуегзііаіеп



посЬ гїег Раіі ізі). Апгїегегзеііз Ьіігїеі гїіе УегЬеззегипд ипгї гїіе VегVо11зіапгїідипд гїег зргасЬіісЬеп 
Котреіепг посЬ і т т е г  еіпе тоезепііісЬе Коііе і т  ЦЬегзеігег- ипгї ^о1теізсЬегзіигїіит, тоогїигсЬ 
гїіезег ВегеісЬ пісЬі дапгіісЬ аиздекіаттегі тоеггїеп капп. ^и1іапе Ноизе, ґйг гїіе гїег Ведгіґґ гїег 
іпіегкиііигеііеп К отреіепг ги еіпет „зіппепііеегіеп Могїетоогі V егкоттеп“ ізі [9: 1], егасЬіеі гїіе 
НеггогЬеЬипд гїез Киііигеііеп аіз пісЬі поітоепгїід, гїа апЬапгї Vоп ^ізкигзапа1узеп „Киііиг“ 
оЬпеЬіп г и т  VогзсЬеіп к о т т і .  ^ а з  Ьегїеиіеі пісЬі, гїазз Киііиг пеЬепзасЬіісЬ ізі, зопгїегп гїигсЬ 
8ргасЬе ипгї зеіЬзі (огїег дегагїе) іп гїеп оЬегЙасЬіісЬзіеп ипгї аіідетеіпзіеп ОезргасЬеп оґґепЬаг 
тоіггї [9: 4]. Огїег тоіе Ьеггогдегиґеп тоіггї: „Іп гїег Шгаіпе зіпгї посЬ Ьеиіе ^іззегіаііопеп ипгї 
РиЬіікаііопеп ги ґіпгїеп, гїіе ііпдиізіізсЬеп огїег зодаг дгаттаіізсЬеп Ргадеп гїег Тгапзіаііоп 
детоігїтеі зіпгї, іп гїепеп пиг еіпіде Техіґгадтепіе апаіузіегі тоеггїеп, оЬпе ап еіпеп киііигеііеп 
Копіехі деЬипгїеп ги зеіп. ^ іе  ТгапзіаііоптоіззепзсЬай т і і  НіпЬііск аиґ гїіе Киііиг ЬеЬапгїеіі і т  
Оедепіеіі гїеп Огідіпаі- ипгї 2іеііехі пісЬі аіз геіп ііпдиізіізсЬез 8ргасЬтаіегіаі. ^епп ^егїег Техі 
ехізііегі іп еіпег Ь езіітт іеп  8ііиаііоп, іп еіпег Ь езіітт іеп  Киііиг, зріеіі еіпе Ь е з іітт іе  Коііе ипгї 
Ьаі зеіп еідепез Аигїііогіит“[2: 10].

8 о т іі ізі 8ргасЬе -  зотооЬі гїіе МиііегзргасЬе, аіз аисЬ гїіе РгетгїзргасЬе -  ипгї аисЬ гїіе 
Егіегпипд гїег 8ргасЬеп еіп дгипгїіедепгїез Іпзігитепі ґйг гїіе Vегтііі1ипд Vоп Киііиг: „[Ез] зеі еіп 
тоеііегез Маі Ьеіопі, гїазз ез зісЬ Ьеі гїег НегаизЬіігїипд гїег зекипгїагеп 8ргасЬрегзопіісЬкеіі и т  
еіпе ііпдиогїігїакіізсЬе АиґдаЬе Ьапгїеіі, гїіе гїагаиґ аЬгіеіі, гїет ^егпег гїіе зетіоіодізсЬе 
К оттипікаііоп  т і і  Тгадегп еіпег апгїегеп Киііиг ги егтодіісЬеп, іЬ т  гїіе Ьезопгїеге р е ^ р е ^ ^ е  
РаЬідкеіі апгиеггіеЬеп, гїіе апгїегздеагіеіе Мепіаіііаі, Такіік ипгї 8ігаіедіе гїез ^еЬепз ипгї гїатіі 
аисЬ гїіе аЬтоеісЬепгїе Агі гїег ЕгзсЬііеВипд ипгї VегагЬеііипд Vоп Іпґогтаііопеп ги Ьедгеіґеп, гїіе 
аііе 8еііеп гїез ^еЬепз Ьеігеґґеп“ [10: 319].

Іпзоґегп Vеггїіепі аисЬ гїіе Егтоеііегипд гїег зргасЬіісЬеп Котреіепг, гїіе ^а т і і  8ісЬегЬеіі еіп 
Везіапгїіеіі еіпез ігапзіаіогізсЬеп 8іигїіитз ізі, аіз Іпзігитепі гїег Vегтііі1ипд киііигеііег Веіапде, 
ВеасЬіипд (Оедепзіапгї).

Киііиг ипгї Техі. 2тоеіґеізоЬпе зіпгї апдеЬепгїе Тгапзіаіогіппеп ипгї Тгапзіаіогеп тоаЬгепгї іЬгег 
АизЬіігїипд гїатіі копґгопііегі, Техіе ги йЬегзеігеп ипгї ги гїоітеізсЬеп. Еіп Техі ізі ЬекаппііісЬ 
теЬг, аіз пиг гїаз, тоаз „гїа зіеЬі“; гїег Аиздапдзіехі ізі дергаді гїигсЬ гїіе Киііиг, аиз гїег ег 
ЬегVОгдедапдеп ізі, зотоіе аисЬ гїіе Кегерііоп ипгї Тгапзіаііоп дергаді ізі Vоп гїег 2іеікиііиг. ^ег 
егзіе 8сЬгііі і т  Ргогезз гїег Тгапзіаііоп ізі ез, зо VІе1 тоіе тодіісЬ  ги VегзіеЬеп, аізо пісЬі пиг гїіе 
еіпгеіпеп ^ о г іег  огїег 8аіге, зопгїегп гїеп Техі іп зеіпег ОезатіЬеіі, іп гїег Рипкііоп, гїіе ег іп гїег 
Киііиг, аиз гїег ег з іа т т і ,  егґиііі. „Іпзіеагї оґ поі зееіпд іЬе тооогї ґог іЬе ігеез, і.е. оґ ігапзіаііпд 
тооггїз поі іехіз, ехрегіепсегї ігапзіаіогз аітоауз зіагі оиі ґгот  іЬе зоигсе іехі аз а тоЬоіе апгї 
епVІзіоп іЬе еґґесі оґ іЬе діоЬаі іагдеі іехі оп іЬе ргозресі^е геагїег іп іЬе іагдеі со тти п ііу “ [14: 
77].

Тгоіг гїег ипЬедгепгіеп Техі-Агіеп діЬі ез еіпіде Техіе, гїіе зісЬ аЬпіісЬ зіпгї, зо г.В. 
іесЬпізсЬе, ^игізіізсЬе, тегїігіпізсЬе Техіе огїег Напгїеізкоггезропгїепг. ^еппосЬ ізі еіпе 
Еіпіеііипд Vоп Техііуреп ипгї Техізогіеп, тоіе ез КаіЬагіпа КеіВ г.В. VОгдепоттеп Ьаі, ґйг гїіе 
Ргахіз гїег Тгапзіаііоп пісЬі зеЬг зіппVо11, Н а ііт  ипгї Мазоп ЬегеісЬпеп гїіезе зодаг аіз „ипЬеірґиі 
саіедогіез“ [14: 128], гїа зіе пісЬі Vоп Везіапгї зіпгї: „ ^ е  аізо ЬаVе іо гесодпіге іЬаі іехіз аге 
тиіііґипсііопаі, погтаііу гїізріауіпд ґеаіигез оґ тоге  іЬап опе іуре, апгї сопзіапііу зЬійіпд ґго т  
опе іуре іо апоіЬег. О ^еп  іЬіз іпеVІіаЬ1е ЬуЬгігїізаііоп, по саіедогіез, по та ііег  Ьото гідогоизіу 
тоогкегї-оиі, сап Ье ехресіегї іо Ье г їе й п іі і^  [14: 129].

^ег ^ е д  г и т  ТеxіVегзіапгїпіз ти зз  аізо еіпе апгїеге КісЬіипд еіпзсЬіадеп. Ез зіеііі зісЬ гїіе 
Ргаде, тоіе ,^егзіеЬеп“ ґипкііопіегі ипгї тоіе т а п  апгїеге гїаги Ьгіпдеп капп, еітоаз ги VегзіеЬеп. 
Рйг детооЬпіісЬ Ьііґі егкіагеп, аЬег гїіе Ргаде, тоеісЬе Ракіогеп VегзіеЬеп деііпдеп огїег зсЬеііегп 
іаззі, ізі посЬ пісЬі тоіззепзсЬаґііісЬ ипіегзисЬі ипгї VІе11еісЬі тоіггї гїаз аисЬ піе тодіісЬ  зеіп. 
Мапдиеі ЬегеісЬпеі „ .г їа з  ЦЬегзеігеп аіз гїіе іпіеші^зіе Р огт  гїез VегзіеЬепз“ [13: 310], ипгї 
гїіезез VегзіеЬеп зіеЬі іп епдег VегЬіпгїипд т і і  гїег РаЬідкеіі, зісЬ іп апгїеге ЬіпеіпгиVегзеігеп, 
пасЬгиетрйпгїеп, тоаз іп е іпет МепзсЬеп VОгдеЬі, тоепп ег еітоаз заді. Мапдиеі, зотоіе аисЬ 
№иЬегі [14: 76], ЬезсЬгеіЬі а т  Веізріеі іііегагізсЬег ЦЬегзеігипдеп зеЬг еіпдеЬепгї гїіе Вегїеиіипд 
Vоп ЕтраіЬіе і т  Тгапзіаііопзргогезз. ^ е п п  аисЬ пісЬі гїеГіпііІV декіагі ізі, тоіе т а п  гїіе 
К отреіепг ,^егзіеЬеп“ іеЬгеп ипгї іегпеп капп, зо ізі гїосЬ гитіпгїезі оґґепзісЬііісЬ, гїазз 
К оттипікаііоп  тоезепііісЬ теЬг ізі, аізо пиг „Техі“, теЬг аіз пиг 8ргасЬе, тоогїигсЬ



ТгапзіаііопзипіеггісЬі гтоапдзтоеізе теЬгеге ^ізгір1іпеп т і і  еіпзсЬііеВеп тизз. , ^ т  еіпеп Техі 
VегзіеЬеп ги коппеп, зіпгї 8етіо іік  ипгї Негтепеиіік ипепіЬеЬгіісЬе ^іззепзсЬайеп, тоаз ипз ап 
гїіе Іпіеггїізгірііпагііаі гїег ЦЬегзеігипдзтоіззепзсЬай ипгї гїег Киііигзіигїіеп егіппегі“, зсЬгеіЬі 
8сЬтоепгї [16: 272], ипгї тоеісЬеп Веіігад гїіе КиііигтоіззепзсЬайеп і т  копкгеіеп ііеґегп, егкіагі ипз 
8іоіі: „ТЬе ігаіпіпд оґ іпіегргеіегз апгї ігапзіаіогз аі ип^егз^у 1еVе1 ти з і ітр іу  іЬе аЬііііу іо 
ипгїегзіапгї апгї апаіузе а зоигсе іехі ргогїисегї Ьу ап епдіпеег ог есопотізі, апгї іЬе сотреіепсе іо 
гїеVе1ор зігаіедіез агїе^иаіе іо іЬе іпіепгїегї ригрозе оґ іЬе іагдеі іехі. ТЬе сиііигаі зіигїіез 
сотропепі оґ оиг сиггісиіит оидЬі іо сопігіЬиіе іо іЬе ґогтаііоп оґ регзопаііііез тоііЬ ореп- 
тіпгїегї, ріигаі апгї тиііісиііигаі тоог1гї-VІетоз, тоііЬ ап іпіегсиііигаі іііегасу, оґ іпгїІVІгїиа1з аЬіе апгї 
тоііііпд іо ассері іЬе сотріехііу оґ іззиез ипгїег гїізсиззіоп іп оиг тиііі-іауегегї, сотріісаіегї, 
ґгадтепіегї діоЬаі VІ11аде“ [19: 308].

АизіапгїзаиґепіЬаіі. ^азз еіп 8іигїіит, гїаз т і і  8ргасЬеп ги іип Ьаі, еіпеп АизіапгїзаиґепіЬаіі 
паЬе іеді, Ьегїагґ і т  Огипгїе кеіпег тоеііегеп ^ізкиззіоп. 8іигїіегепгїе аиз гїег Шгаіпе тойггїеп дегпе 
еіпеп АизіапгїзаиґепіЬаіі тасЬеп, тоепп гїіезег Vот 8іааі ЬегаЬіі тойггїе ипгї тоепп гїег аисЬ і т  
8іигїіепріап аіз оЬіідаіогізсЬез РасЬ зійпгїе, тоіе ез ап тоезііісЬеп Ш ^егеМ іеп іп Р огт  гїез 
8окгаіез-Ргодгаттз гїег Раіі ізі. Іп гїег Кедеі ЬетоегЬеп зісЬ Таизепгїе Vоп 8іигїіегепгїеп аиз гїег 
Ш гаіпе и т  еіп кигг- огїег іапдґгізіідез Аизіапгїззіигїіит (8іірепгїіеп) Ьеі іпіегпаііопаіеп 
Іпзіііиііопеп, тоіе г.В.: ^ А А ^ , Оеа^, ІКЕХ и.з.то. Ез к о т т е п  ^егїосЬ пиг гїіе Веззіеп ипіег гїеп 
Веззіеп г и т  2иде. Шгї гїіе 2аЬ1 гїег Оійскзрііге йЬегзіеіді кеіпе Нипгїегіе огїег даг Таизепгїе, 
зопгїегп пиг ґипґ Ьіз геЬп 8іигїіегепгїе аиз гїег дезатіеп Шгаіпе. Аиґ еідепе Козіеп еіпеп 
АизіапгїзаиґепіЬаіі ги тасЬеп, егіаиЬі гїег МеЬгЬеіі Vоп 8іигїіегепгїеп іп гїег Шгаіпе гїіе 
Ріпапгіаде іЬгег Еііегп пісЬі. Неиігиіаде зіпгї іп гїег Шгаіпе зоісЬе 8іигїепіепргодгатте тоіе 2АV 
ипгї ТКЕVЕ^ апгї ^ О К К  а т  рориіагзіеп. ^ а з  зіпгї аЬег АгЬеіізргодгатте ипгї икгаіпізсЬе 
8іигїіегепгїе ґаЬгеп іпз Аизіапгї аиґ еідепе Козіеп, и т  Оеігї ги Vеггїіепеп ипгї „зсЬиґіеп“ гїа 
„зсЬтоагг“ ап гтоеі ипгї теЬ г АгЬеііззіеііеп, и т  VОг а ііе т  гїіе Ніп-ипгї Кйскігапзрогікозіеп ги 
гїескеп. Vоп еіпег киііигеііеп АизЬіігїипд гїа ги Огі капп пісЬі гїіе Кегїе зеіп.

8іигїіегепгїе і т  ^ е з іе п  ЬаЬеп іп гїіезег НіпзісЬі еіпеп дгоззеп Vог^еі1. ^еппосЬ ізі гїіе 
Вегеіітоіііідкеіі, ґйг еіпіде Мопаіе і т  Аизіапгї ги іеЬеп, пісЬі ипіег аііеп 8іигїіегепгїеп і т  ^ е з іе п  
діеісЬегтаВеп VОгЬапгїеп: ,^ іе  тоігкипдзVо11зіе ТесЬпік ґйг еіпеп ^еЬгег, гїазз еіп 8сЬйіег гиг 
Егтоеііегипд гїег РгетгїзргасЬеп- ипгї ^апгїезкипгїекеппіпіззе еіпіде 2еіі і т  Аизіапгї VегЬгіпді, ізі 
VІе11еісЬі, гїеп 8сЬйіег ги іпзрігіегеп, ги ЬезсЬтоаігеп, ги гтоіпдеп огїег ги ЬезіесЬеп“ [17: 44].

^ іе  ЕіпгїгіпдіісЬкеіі, т і і  гїег 8ееіуе ґйг еіпеп АизіапгїзаиґепіЬаіі гїег 8іигїіегепгїеп ріагїіегі 
(ипгї гїаз Ьегеііз VОг VІе1еп ^аЬгеп), VегапзсЬаи1ісЬі гїеп 8іеііептоегі, гїеп еіп зоісЬег е іп п ітт і. 
О епаидепоттеп ізі еіп гїегагіідег АиґепіЬаіі еіпе зи ^ ек і^ е  ЕгґаЬгипд -  гїіе Ноґґпипд, гїазз гїіе 
8іигїіегепгїеп і т  Аизіапгї аіі гїаз „1егпеп“, тоаз т а п  і т  КаЬтеп гїез 8іигїіитз пісЬі Vегтіі^е1п 
капп, ізі аЬег пісЬі зеЬг геаіізіізсЬ. Vог аііеп ^іпдеп зоіііе ез пісЬі зо тоеіі к о т т е п , гїазз т а п  
гтоаг еіпеп АизіапгїзаиґепіЬаіі аЬзоМегі, ^егїосЬ аііез тоіегїег Vегдіззі, зоЬаігї гїіезег VОГйЬег ізі. 
А т т а п п  Ьгіпді гїіез аиґ гїеп Рипкі, тоепп зіе заді: ,^ е г  АизіапгїзаиґепіЬаіі тоіггї гиг ипаЬгїіпдЬагеп 
Vогаиззеігипд. ^осЬ  аисЬ гїег АизіапгїзаиґепіЬаіі тоііі VОг-ипгї пасЬЬегеііеі зеіп. ^ іе  
NасЬЬегеііипд итґаззі аисЬ гїіе КеЙехіоп гїег регзопіісЬеп Кеакііопеп аиґ гїіе ґгетгїе Киііиг“ [5: 
83]. А т т а п п  зргісЬі Ьіег еіпеп тоісЬіідеп Рипкі ап, патіісЬ гїеп ^ тд а п д  т і і  гїеп і т  Аизіапгї 
детасЬіеп ЕгґаЬгипдеп. 8о коппіеп г.В. і т  АизіаизсЬ т і і  апгїегеп 8іигїіегепгїеп ипгї ^еЬгепгїеп, 
гїіе еЬепґаііз иЬег Vегд1еісЬЬаге ЕгґаЬгипдеп Vегґіїдеп, зивіекі^е Етрґіпгїипдеп ипгї о^екіг^е 
ВеігасЬіипдеп апаіузіегі тоеггїеп.

^апгїезкипгїе. ІппегЬаіЬ еіпег АизЬіігїипд Vоп Тгапзіаіогіппеп ипгї Тгапзіаіогеп, іп гїегеп 
Міііеірипкі еіпе VОгтоіедепгї зргасЬіісЬе Ьгто. ігапзіаіогізсЬе АизЬіігїипд зіеЬі, ізі гїаз РасЬ 
^апгїезкипгїе ^епег ВегеісЬ, гїег зогизадеп ґйг Киііиг гизіапгїід ізі. Аіз зоісЬег зогді ег і т т е г  
тоіегїег ґйг ^ізкиззіопеп ипіег гїеп ^еЬгепгїеп ипгї аисЬ ипіег Тгапзіаіоіодіппеп ипгї 
Тгапзіаіоіодеп. 8сЬтігїі ЬегеісЬпеі ^апгїезкипгїе зсЬіісЬітоед аіз „РгоЬіет” ипгї пеппі гїаґйг 
ґоідепгїе Огипгїе:

a) гїіе ОезсЬісЬіе гїег ^апгїезкипгїе ізі тоес^е^оП  ипгї г.Т. роіііізсЬ апзіоВід (сґ. ^апгїезкипгїе 
аіз Ігїеоіодіеігадег)

b) Ьіз Ьеиіе ґеЬіі еіпе ^ейпіііоп гїез Ведгіґґз ^апгїезкипгїе;
^апгїезкипгїе Ьаі (посЬ) кеіпе еіпгїеиііде Вазіз ВегидзтоіззепзсЬай;



^апгїезкипгїе Vегґіїді (посЬ) иЬег кеіпе гїігїакіізсЬе Копгерііоп” [15: 289].
Vоп Ьезопгїегет Іпіегеззе егзсЬеіпі ипз Ьіег Рипкі с), патіісЬ  гїаз РеЬіеп еіпег Вазіз- 

ВегидзтоіззепзсЬай. ВекаппііісЬ тоеггїеп і т  ^апгїезкипгїеипіеггісЬі ^а VегзсЬіегїепе „РасЬег” 
ЬеЬапгїеіі, тоіе г.В. Роіііік, ОезсЬісЬіе, ОеодгарЬіе, Кипзі, ^ііегаіиг еіс. [1: 146-229]. № п  ізі аЬег 
гїіе іаізасЬіісЬе АизтоаЬі гїез ^еЬгапдеЬоіез т е із і гесЬі тоіНкигНсЬ; гїагиЬег Ьіпаиз зіеііі зісЬ гїіе 
Ргаде, оЬ ез гїепп зіппгеісЬ ізі, геіпе Ракіеп ги Vегтіі^е1п. ІттегЬ іп  коппіе т а п  гїеп Еіптоапгї 
деііепгї тасЬеп, гїазз гїаз РасЬ ^апгїезкипгїе Аіідетеіптоіззеп Vегтіііе1і, тоаз пісЬі ипЬегїіпді гїіе 
АиґдаЬе еіпез 8іигїіитз ізі. ВеVОг т а п  зісЬ ^егїосЬ егпзіЬаґ гїеп ІпЬаііеп Vоп ^апгїезкипгїе, огїег 
аисЬ Киііигкипгїе, тоігїтеп капп, тоаге ез егґоггїегіісЬ, еіпеп КиііигЬедгіґґ ги гїеґіпіегеп, аиґ гїеззеп 
Вазіз еіп ШіеггісЬізкопгері егзіеііі тоеггїеп капп. 8іе11Vегігеіепгї ґиг VІе1е тосЬіеп тоіг Ьіег еіпе 
^ейпіііоп Vоп Киііиг гіііегеп: „Киііиг тоіггї аіз гїіе ОезатіЬеіі аііег КопVепііопеп ипгї N огтеп 
ипгї гїегеп Кезиііаіе ЬеігасЬіеі, пасЬ гїепеп зісЬ гїаз VегЬа1іеп Vоп Міідііегїегп еіпег ОезеіізсЬаґ 
аизгісЬіеі. („Кезиііаіе” Vоп КопVепііопеп ипгї N огтеп зіпгї г.В. ЬигїгїЬізіізсЬе Тетреі, 8сЬиіеп, 
ЕізепЬаЬпеп ипгї Кегпкгайтоегке.)”[6: 31].

^іезе Агі, Киііиг ги ЬеігасЬіеп, зсЬеіпі тоеіі VегЬгеііеі ги зеіп. ^ іе  Копзе^иепгеп зіпгї гїапп 
еЬеп еіп РасЬ ^апгїезкипгїе), гїаз аііез ипгї пісЬіз ЬеіпЬаііеі, еітоаз ОеодгарЬіе, еітоаз АгсЬііекіиг 
(аіз Кезиііаіе еіпег Киііиг), гїапп VІе11еісЬі гїеп Огагї гїег Іпгїизігіаіізіегипд, 8сЬиіЬіігїипд изто. 
^егаг^іде ВеігасЬіипдзтоеізеп зогдеп ґиг еіп тоіігїез ^игсЬеіпапгїег ап ^еЬгіпЬа1іеп тоогїигсЬ 
тоіегїегит гїіе Роггїегипд пасЬ еіпег 8ігикіигіегипд ЬіпзісЬііісЬ гїез ^еЬгапдеЬоіез еіпе іодізсЬе 
Роіде ги зеіп зсЬеіпі. ,^ іе  дгипгїіісЬе ВеЬеггзсЬипд еіпег 8ргасЬе т і і  гїет 2іеі ргакіізсЬег 
К оттипікаііоп  ипгї есЬіет VегзіеЬеп Vег1апді зузіетаіізсЬе ВеоЬасЬіипд ипгї АиґгеісЬпипд Vоп 
VІе1еп М егктаіеп гїег депаиеп 8ііиаііоп, іп гїепеп гїіе VегзсЬіегїепеп 8аіге VОгкоттеп”, егкіагі 
Ргіез. ^езЬа1Ь ізі ез егґоггїегіісЬ, ^епе 8ііиаііопеп депаиег ги ЬеігасЬіеп, апЬапгї гїегег киііигеііе 
Еіетепіе зісЬіЬаг тоеггїеп. Ргіез Ьаі гїаги VогзсЬ1аде огїег Епітоигґе егагЬеііеі, гїіе ег ипіегіеііі Ьаі 
іп 8ііиаііопеп, гїіе ґиг гїаз Кіпгї, ґиг гїіе ^идепгї1ісЬе ипгї зсЬііеШісЬ ґиг гїіе гтоасЬзепе Регзоп Vоп 
Вегїеиіипд зіпгї. 2иг VегапзсЬаи1ісЬипд тосЬіеп тоіг ^епе 8ііиаііопеп, гїіе, іаиі Ргіез, ґиг 
ЕгтоасЬзепе ге1еVапі зіпгї, гіііегеп: „Агіеп гїег Апзіеііипд. VогЬегеііипд аиґ гїіе АгЬеіі ипгї 
ЕіпґиЬгипд іп гїеп АгЬеіізріаіг. IпіііаіІVе, ВегеісЬе ґгеіег ЕпізсЬеігїипд, ВеаиґзісЬіідипд. 
Vегдйіипд ипгї зогіаіе АЬзісЬегипд. АиґзііедзтодіісЬкеііеп ипгї Vегапітоогіипд, Еіпзіеііипд гїег 
АгЬеііег гиг ^оЬпзка1а ипгї г и т  Аиґзііед.

ОезеіізсЬайіісЬе ШіегзсЬіегїе, КапдипіегзсЬіегїе, ОеіедепЬеііеп гиг МізсЬипд гїег 
ОезеіізсЬайззсЬісЬіеп. Ветоиззіе ^аЬгпеЬтипд гїег зогіаіеп ЕЬепеп огїег гїег Тгеппипд гїег 
ОезеіізсЬайззсЬісЬіеп зеііепз гїег Еііегп, зеііепз гїег Кіпгїег, 2еіі ипгї МеіЬогїеп гїег ^тзеігипд. 
ШіегзсЬіегїе і т  8ргасЬдеЬгаисЬ Ьеі гїеп VегзсЬіегїепеп ОезеіізсЬайззсЬісЬіеп.

Ріозкеіп ипгї аіідетеіпе зіегеоіуре АиВегипдеп іп VегзсЬіегїепеп Коііеп Ь е іт  
дезеіізсЬайіісЬеп Копіакі. ^агїепапдезіе11іе ипгї Кипгїіп. Наизґгаи ипгї ^іепзітагїсЬеп. 2иґаііідез 
Тгеґґеп аиґ гїег 8ігаВе, іпоґґігіеііе Еіпіагїипдеп, оґґігіеііе Етрґапде. ^ тд а п д  т і і  ОазідеЬегіп ипгї 
ОазідеЬег. Ветоедипдеп ипгї Оезіеп іп VегзсЬіегїепеп дезеіізсЬайіісЬеп 8ііиаііопеп, аисЬ ОгиВеп 
ипгї зісЬ VегаЬзсЬіегїеп. НапгїезсЬиііеіп -  тоіе Ьаиґід; тоег геісЬі гїіе Напгї гиегзі? Vогзіе11еп. 
ШіегзсЬіегїе гїег РогтіісЬкеіі Ьеі VегзсЬіегїепеп дезеіізсЬайіісЬеп Огирреп [7: 54].

Ргіез тоеізі гїагаиґ Ьіп, гїазз гїіезе ^ізіеп пісЬі Vо11зіапгїід зіпгї, ипгї гїазз ез посЬ еіпе Vіе1гаЬ1 
апгїегег 8ііиаііопеп діЬі, гїегеп ВеасЬіипд ипгї ВеігасЬіипд поітоепгїід зеі [7: 55]. Аиґдгипгї гїег 
Vегапгїег1ісЬкеіі Vоп дезеіізсЬайіісЬеп РЬапотепе ізі ез ґгадіісЬ, оЬ гїегагііде 8атт іипдеп  Vоп 
Киііиггїаіеп иЬегЬаирі тодіісЬ  ипгї зіпп^оП зіпгї. ^ іи г іісЬ  тоаге ез тоипзсЬепзтоегі, гїазз 
Тгапзіаіогіппеп ипгї Тгапзіаіогеп иЬег еіпе тодіісЬзі ЬгеіідеґасЬегіе К отреіепг іп зогіаіеп ипгї 
дезеіізсЬайіісЬеп 8асЬVегЬа1іеп іЬгег АгЬеіізкиііигеп Vегґіїдеп, аЬег зіпгї ез іаізасЬіісЬ 
8асЬVегЬа1іе, гїіе т а п  „тоіззеп” тизз, огїег ізі ез пісЬі VІе11еісЬі VІе1 теЬг гїіе РаЬідкеіі, зісЬ іп гїеп 
ипіегзсЬіегїіісЬзіеп ^тзіапгїеп гигесЬігиґіпгїеп ипгї адіегеп ипгї зо т іі аисЬ коттипігіегеп  ги 
коппеп, гїіе ґиг ігапзіаіогізсЬез Напгїеіп егґоггїегіісЬ ізі? ^бтое зіеііі ґезі, гїазз „ [... ] Vо11е 
Котреіепг іп еіпег ґгетгїеп Киііиг (аізо еіпег, іп гїіе т а п  пісЬі ргітаг епкиііигіегі тоиггїе) пісЬі 
егіапді тоеггїеп капп [...]” [11: 94], аЬег Vегґіїді т а п  гїепп ^ета1з иЬег еіпе Vо11е К отреіепг іп гїег 
зодепаппіеп Миііегкиііиг?

^іезе Ьеікіе ТЬетаіік итдеЬі ^бтое, іпгїет зіе зісЬ егзіепз ґиг еіпе „ґипкііопздегесЬіе 
Киііигкотреіепг” [11: 94] аиззргісЬі -  тоаз депаи ґипкііопздегесЬі ізі, ЬіеіЬі ипкіаг -  , ипгї



гтоеііепз іпгїет зіе еіпеп „Р1ап“ ЬегидіісЬ гїез ^тд ап д з т і і  Киііиг ґиг гїіе ипІVегзііаге АизЬіігїипд 
ґиг Тгапзіаіогіппеп ипгї Тгапзіаіогеп епітоігй, гїеззеп Vегтоігк1ісЬипд кеіпе тоезепііісЬеп 
Vегапгїегипдеп і т  Сиггісиіит ЬегVОГгиґеп: „Еіп гїигсЬдапдідез Сиггісиіит (ґиг гїеп
киііигзрегіґізсЬеп Теіі гїег АизЬіігїипд Vоп Тгапзіаіогеп) егзсЬеіпі т іг  пісЬі тоипзсЬепзтоегі” [11: 
94].

Аііеіп гїагїигсЬ тоіггї Киііиг аіз еітоаз №ЬепзасЬ1ісЬез еіпдезіий, аіз еітоаз, гїаз пиг регірЬег 
т і і  Тгапзіаііоп ги іип Ьаі, аЬег гїеппосЬ пісЬі дапг аиВег АсЬі деіаззеп тоеггїеп капп, еіп 
поітоепгїідез ЦЬеі зогизадеп. Тгоіггїет Ьеґіпгїеі ^бтое ез аіз егґоггїегіісЬ, гїазз гїіе 8іигїіегепгїеп - 
тоепп зсЬоп пісЬі ґиг гїіе дезатіе  ^аиег гїез 8іигїіитз - зісЬ гїосЬ гесЬі ґгиЬ т і і  Киііиг 
аизеіпапгїегзеігеп: „ А т  Апґапд ^егїег ігапзіаіогізсЬ огіепііегіеп ВезсЬайідипд т і і  Ргетгїкиііиг 
зоіііе еіпе ЕіпґиЬгипд іп іпіга- ипгї іпіегкиііигеііез Огипгїтоіззеп зіеЬеп. (8іе тоаге тооЬі Vоп 
РасЬіеиіеп Vегд1еісЬепгїег КиііигтоіззепзсЬайеп ги егЬгіпдеп.)” [11: 98]. Ніег тоіггї аізо аисЬ 
діеісЬгеііід гїіе ^бзипд ґиг гїаз еіпдапдз егтоаЬпіе РгоЬіет, патіісЬ  гїег ґеЬіепгїеп Вазіз-Оізгірііп, 
дедеЬеп: ез зіпгї, іаиі ^бтое, гїіе КиііигтоіззепзсЬайеп. ^ іе  Егкеппіпіззе гїег (Vегд1еісЬепгїеп) 
КиііигтоіззепзсЬайеп зіпгї аисЬ ґиг гїіе тоеііеге „киііиге11е“ АизЬіігїипд Vоп Тгапзіаіогіппеп ипгї 
Тгапзіаіогеп Vоп Вегїеиіипд, гїа зіе, зо ^бтое, гїіе Огипгїіадеп ііеґегп. ^бтое тоипзсЬі зісЬ еіпе 
„Киііигдгаттаіік” [12: 17], гїіе аіі ^епе Еіетепіе епіЬаіі, гїіе т а п  кеппеп Ьгто. коппеп ти зз, и т  
зісЬ ігапзіаіогізсЬ Ьеіаіідеп ги коппеп. ^ ісЬ іід  ізі Ьіег, гїазз гїіезе „Ки1іигдгаттаіік“ ̂ егїосЬ пісЬі 
Vоп гїег ТгапзіаііопзтоіззепзсЬай ги егзіеііеп ізі, зопгїегп Vоп аіі ^епеп ^ізгір1іпеп, гїіе зісЬ т і і  
Киііиг ЬезсЬайідеп, VОггидзтоеізе Vоп гїег КиііигтоіззепзсЬаґ зеіЬзі, гїегеп АиґдаЬе ез гїапп тоаге, 
деЬипгїеіі ^епе Іпґогтаііоп ги ііеґегп, гїіе гїіе ТгапзіаііопзтоіззепзсЬай зісЬ ги ЬезсЬаґґеп пісЬі іп 
гїег ^аде зеіп тоііі: „Ніег ЬаЬе ісЬ зсЬоп теЬгґасЬ гїеп ^ипзсЬ  деаиВегі, гїіезе ^ізгір1іпеп тодеп  
еіпе Агі ^ із іе ’, еіпеп ,Каіаіод’ егзіеііеп, іп гїет аиґдеґиЬгі зеі, тоеісЬе Еіетепіе пасЬ гїет 
Vегзіапгїпіз гїіезег ^ізгір1іпеп гиг Vо11дй1іідеп ВезсЬгеіЬипд еіпег Киііиг (ипгї аисЬ ги гїеп 
Наирікгііегіеп еіпез Vегд1еісЬз гтоізсЬеп гтоеі Киііигеп) деЬогеп. [12: 17]“ .

Ш г тоіззеп пісЬі, тоаз еіпе Vо11дй1ііде ВезсЬгеіЬипд еіпег Киііиг (тоіе зіе аисЬ ОеггутізсЬ- 
АгЬодазі апзігеЬі) ізі, тоіг діаиЬеп аисЬ пісЬі, гїазз еіпе ^ізгір1іп ітзіапгїе ізі, гїегагііде 
ВезсЬгеіЬипдеп ги ііеґегп - зсЬоп даг пісЬі гїіе КиііигтоіззепзсЬайеп, гїіе ^а Ьегеііз егкаппі ЬаЬеп, 
гїазз іЬге АгЬеіі і т т е г  пиг 8іисктоегк зеіп капп -  тоіг ЬаЬеп ^егїосЬ гїеп Еіпгїгиск, гїазз зісЬ гїіе 
ТгапзіаііопзтоіззепзсЬай і т  Кгеіз Ьетоеді, тоепп зіе ґоггїегі, гїазз зісЬ апгїеге ^ізгір1іпеп и т  
,^апгїезкипгїе“ ки ттегп : „Іп киііигтоіззепзсЬайіісЬеп ^еЬгVегапзіа1іипдеп зоііеп роіііізсЬе, 
тоігізсЬаґііісЬе, іііегагізсЬе еіс. Огипгїгїаіеп гїег АгЬеіізкиііигеп Vегтіі^е1і тоеггїеп, [... ] І т  КаЬтеп 
гїег киііигтоіззепзсЬаґііісЬеп АизЬіігїипд ізі ґиг еіпеп гикипґіідеп Тгапзіаіог гїіе регтапепіе 
Егтоеііегипд зеіпез Аіідетеіптоіззепз тоісЬіід - Ьезопгїегз гїез аиґ зеіпе АгЬеіізкиііигеп Ьегодепеп. 
Агі ипгї ^ т ґа п д  Vоп Аіідетеіптоіззеп зіпгї киііигзрегіґізсЬ: Іп 8рапіеп гїізкиііегеп аисЬ ^игізіеп 
Ьаиґід ипгї Ьейід гїіе пеиезіе ^угік“[6: 67].

^ а т і і  тоагеп тоіг тоіегїег Ьеі гїет РасЬ ^апгїезкипгїе, гїаз аиз аііеп ВегеісЬеп еітоаз ЬеіпЬаііеі, 
аіз Вазіз-Оізгірііп зоіііе гїапп ^егїосЬ еЬег гїіе посЬ пісЬі ехізіепіе Аіідетеіптоіззеп-^іззепзсЬай 
гїіепеп.
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